
Kohti kattavaa suojelualueverkostoa

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen  
painopisteet Suomessa

Saija Kuusela, Mari Annala, Tytti Kontula,  
Niko Leikola, Aino-Maija Määttänen,  
Raimo Virkkala ja Elina Virtanen (toim.)

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18 | 2022





Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18 / 2022 

Kohti kattavaa suojelualueverkostoa 
Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
painopisteet Suomessa  

Saija Kuusela, Mari Annala, Tytti Kontula, 
Niko Leikola, Aino-Maija Määttänen,  
Raimo Virkkala ja Elina Virtanen (toim.) 



Viittausohje koko raporttiin: 
Kuusela, S., Annala, M., Kontula, T., Leikola, N., Määttänen, A.-M., Virkkala, R. & Virtanen E. 
(toim.) 2022: Kohti kattavaa suojelualueverkostoa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
painopisteet Suomessa. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen 
raportteja 18/2022. 325 s. 

Viittausohje yksittäiseen lukuun: 
Virkkala, R., Kuusela, S., Määttänen, A.-M., Leikola, N., Heikkinen, R.K., Kontula, T., Junttila, V., 
Syrjänen, K., Kartano, L. & Punttila P. 2022: Metsät. Julk.: Kuusela, S., Annala, M., Kontula, T., 
Leikola, N., Määttänen, A.-M., Virkkala, R. & Virtanen E. (toim.). Kohti kattavaa 
suojelualueverkostoa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen painopisteet Suomessa. 
Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022. s 35-77. 

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18 | 2022 
Suomen ympäristökeskus 
Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus / Biodiversiteettikeskus, Vesikeskus & Merikeskus 

Toimittajat: Saija Kuusela1), Mari Annala 2), Tytti Kontula1), Niko Leikola 1), Aino-Maija Määttänen1), 
Raimo Virkkala 1), Elina Virtanen3)

1) Suomen ympäristökeskus, Biodiversiteettikeskus
2) Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
3) Suomen ympäristökeskus, Merikeskus

Vastaava erikoistoimittaja: Terhi Ryttäri1) 

Rahoittaja/toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 
Julkaisija ja kustantaja: Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, puh. 0295 251 000, syke.fi 

Taitto & kuvat: Tytti Kontula, Aino-Maija Määttänen ja Satu Turtiainen 
Kannen kuva: Adobe Stock 
Kuvat lukujen alussa: Anne Raunio (5 Metsät, 7 Kalliot ja kivikot), Jyrki Normaja / Vastavalo (6 Suot), 
Terhi Ryttäri (8 Rannikko), Arto Saikkonen (9 Tunturit), Suvi Järvenpää (10 Perinnebiotoopit), Laura 
Härkönen (11 Sisävedet ja rannat) ja Julia Scheinin / Metsähallitus (12 Itämeri).  

Julkaisu on saatavana veloituksetta internetistä: www.syke.fi/julkaisut | helda.helsinki.fi/syke 

ISBN 978-952-11-5479-9 (PDF) 
ISSN 1796-1726 (verkkoj.) 

Julkaisuvuosi: 2022 

http://www.syke.fi/julkaisut
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29865?locale-attribute=fi


Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   3 

 

Tiivistelmä  

Kohti kattavaa suojelualueverkostoa  
– Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen painopisteet Suomessa 

Kohti kattavaa suojelualueverkostoa -hankkeen (KOKASU) tavoitteena oli kerätä tietoa EU:n biodiver-
siteettistrategian 30 prosentin suojelutavoitteen kansallista määrittelyä ja toteutusta varten. Hankkeessa 
koottiin tutkimus- ja selvityshankkeissa ja erilaisissa prosesseissa tuotettua tietoa ja hyödynnettiin mo-
nenlaisia paikkatietoaineistoja Suomen suojelualueverkosta ja sen kehittämistarpeista. Päätavoite oli sel-
vittää maa- ja merialueiden pääluontotyyppien ja uhanalaisten lajien nykyistä suojelutilannetta sekä tun-
nistaa monimuotoisuuden suojelun puutealueita eli niitä ekologisia luontopiirteitä, jotka ovat 
aliedustettuina Suomen suojelualueverkostossa verrattuna niiden uhanalaisuuteen tai muulla tavoin tun-
nistettuun suojelutarpeeseen. Lisäksi pyrittiin hahmottelemaan lisäsuojelun alueellisia painopisteitä si-
ten, että nykyisen suojelualueverkoston yhtenäisyys ja kytkeytyvyys paranisivat. 

Hankkeessa käytettiin seuraavaa elinympäristöjaottelua: 1) metsät, 2) suot, 3) kalliot ja kivikot, 4) 
rannikko, 5) tunturit, 6) perinnebiotoopit, 7) sisävedet ja rannat ja 8) Itämeri. Elinympäristöjaottelun si-
sällä on paljon vaihtelua eri luontotyyppien ja lajien suojelutarpeessa ja suojelukeinoissa.  

Suomen nykyisessä suojelualueverkostossa on puutteita jokaisen KOKASU-tarkastelussa mukana 
olleen elinympäristön osalta. Uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja on runsaasti suojelualueiden ulkopuo-
lella, ja näiden osalta esitetään kiireellistä suojelualueverkoston täydentämistä huomioiden mahdolli-
suuksien mukaan myös luontotyyppi- ja lajikeskittymien välisten yhteyksien parantaminen. Lisäksi ra-
portissa on tunnistettu merkittäviä lajien ja luontotyyppien luonnonhoito- ja ennallistamistarpeita. 
Huomiota tulisi kiinnittää myös elinympäristöjen välisiin kytköksiin, esimerkiksi sisävesien osalta va-
luma-alueella toteutettavat toimenpiteet etenkin metsien ja soiden monimuotoisuuden turvaamisen 
osalta ovat keskeisessä roolissa myös sisävesiluonnon tilan parantamisessa. 

Suomen terrestrisen suojelualueverkoston kehittämisessä korostuu Etelä- ja Keski-Suomi. Metsien, 
soiden, kallioiden ja kivikoiden, sisävesien ja rantojen sekä perinnebiotooppien osalta suurimmat suoje-
lutarpeet painottuvat Metsä-Lapin eteläpuolelle (hemi-, etelä- ja keskiboreaalisille vyöhykkeille sekä 
soiden osalta pohjoisboreaalisen vyöhykkeen eteläosiin). Rannikon ja meren osalta suojelutarpeita on 
Suomenlahdella, Ahvenanmaalla, Saaristomerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Merkittävä osa suoje-
lutarpeista sijaitsee yksityisomistuksessa olevilla alueilla sekä terrestristen että merellisten suojelutarpei-
den osalta. Kannustimet ja erilaiset ohjauskeinot yksityismaiden ja yksityisten vesialueiden suojeluun 
ovat siis tärkeä kehittämiskohde. 

Suojelutarpeiden tarkempaa alueellista haarukointia on mahdollista toteuttaa tietyistä paremmin 
tunnetuista luontotyypeistä tai lajeista huomioiden kuitenkin luontotyyppi- ja laji-inventointiaineistojen 
vinoumat eli niiden painottuminen suojelualueille. Parasta tietoa tuottavat komplementaarisuuden ja 
kohteiden välisen kytkeytyvyyden huomioivat menetelmät, esimerkiksi Zonation-analyysit, joita toteu-
tettiin KOKASU-hankkeessa Itämeren osalta. Tarkkoja hehtaarimääräisiä suojelutarpeita on aineistojen 
vinoumista ja puutteista johtuen vaikea esittää. Tämän vuoksi KOKASU-tarkastelussa pidättäydyttiin 
hehtaarikohtaisten suojelutavoitteiden määrittämisestä. Sen sijaan raportissa esitetään elinympäristökoh-
taiset toimenpide-ehdotukset Suomen suojelualueverkoston kehittämiseksi ja monimuotoisuuden tilan 
edistämiseksi. Lisäksi on nostettu esiin merkittävimpiä tietopuutteita. 

Asiasanat: Biodiversiteettistrategia, Itämeri, kalliot, laji, luontotyyppi, metsät, monimuotoisuus, perin-
nebiotoopit, rannat, rannikko, sisävedet, suot, suojelualue, tunturit.  
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Sammandrag  

Projektet Kohti kattavaa suojelualueverkostoa  
– Tyngdpunkterna i tryggandet av den biologiska mångfalden i Finland 

Målet med projektet Kohti kattavaa suojelualueverkostoa (KOKASU, ”Mot ett omfattande nätverk av 
skyddsområden”) var att samla in information för det nationella fastställandet och genomförandet av 
skyddsmålen som utgör 30 procent av EU:s strategi för biologisk mångfald. Under projektet samlade 
man in information som producerats i forsknings- och utredningsprojekt och under olika processer och 
man utnyttjade många olika typer av geoinformationsmaterial om nätverket av skyddsområden i Finland 
och dess utvecklingsbehov. Det huvudsakliga målet var att utreda den nuvarande situationen med 
skyddet av de huvudsakliga naturtyperna och de hotade arterna i land- och havsområdena samt att 
identifiera områden med brist på skydd av sin mångfald, det vill säga de ekologiska naturdag som är 
underrepresenterade i Finlands nätverk av skyddsområden jämfört med deras utsatthet eller behov av 
skydd som identifierats på något annat sätt. Dessutom strävade man efter att skissa upp de regionala 
tyngdpunkterna för det utökade skyddet för att göra det nuvarande nätverket av skyddsområden mer 
enhetligt och mer sammanhängande. 

I projektet användes följande livsmiljöindelningar: 1) skogar, 2) kärr, 3) berg, 4) kust, 5) fjäll, 6) 
vårdbiotoper, 7) sötvatten och stränder och 8) Östersjön. Det finns stora skillnader i skyddsbehoven och 
skyddsmetoderna för de olika naturtyperna och arterna inom livsmiljöindelningen.  

I Finlands nuvarande nätverk av skyddsområden finns det brister i var och en av de livsmiljöer som 
ingick i KOKASU-granskningen. Det finns rikligt med hotade naturtyper och arter utanför 
skyddsområdena, och för dessa föreslås det att nätverket av skyddsområden kompletteras med brådska 
och att man om möjligt också förbättrar förbindelserna mellan naturtyperna och artkoncentrationerna. 
Dessutom har man i rapporten identifierat arternas och naturtypernas betydande behov av naturvård och 
restaurering. Man bör också fästa uppmärksamhet vid samband mellan livsmiljöerna, till exempel när 
det gäller insjöarna har de åtgärder som vidtas i avrinningsområdet, särskilt när det gäller att trygga sko-
garnas och myrarnas mångfald, en central roll även med tanke på förbättrandet tillståndet i insjönaturen. 

I utvecklingen av Finlands nätverk av terrestriska skyddsområden lyfter man fram Södra och 
Mellersta Finland. I fråga om skogar, myrar, hällmarker samt sten- och blockfält, insjöar och stränder 
samt vårdbiotoper finns de största skyddsbehoven på södra sidan av Skogslappland (de hemi-, syd- och 
mellanboreala zonerna, och i fråga om myrarna i de södra delarna av den nordboreala zonen). För 
kustens och havets del finns det skyddsbehov i Finska viken, Åland, Skärgårdshavet, Kvarken och 
Bottenviken. En betydande del av skyddsbehoven finns i privatägda områden både när det handlar om 
de terrestriska och marina skyddsbehoven. Incitament och olika styrmedel för skydd av privata marker 
och privata vattenområden är alltså ett viktigt utvecklingsobjekt. 

En noggrannare regional fastslående av skyddsbehoven kan genomföras för vissa naturtyper eller 
arter som man bättre känner till, dock med beaktande av förvrängningar i inventeringsmaterialet om 
naturtyper och arter, det vill säga det att de koncentreras till skyddsområdena. Den bästa informationen 
produceras av metoder som beaktar komplementariteten och sambandet mellan objekten, till exempel 
Zonation-analyserna, som genomfördes inom KOKASU-projektet för Östersjöns del. På grund av 
förvrängda och bristfälliga material är det svårt att presentera de exakta skyddsbehoven per hektar. 
Därför avstod man från att fastställa skyddsmål per hektar i KOKASU-granskningen. I rapporten 
presenterar man däremot förslag på åtgärder för de olika livsmiljöerna för att utveckla nätverket av 
skyddsområden i Finland och främja den biologiska mångfaldens tillstånd. Dessutom har man lyft fram 
de mest betydande bristerna i informationen. 

Nyckelord: Biodiversitetsstrategi, Östersjön, berg, art, naturtyp, skogar, mångfald, vårdbiotoper, 
stränder, kust, insjöar, kärr, skyddsområde, fjäll 
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Abstract 

Towards a coherent protected area network  
– Priorities of protecting biodiversity in Finland 

The objective of the Towards a coherent protected area network (KOKASU) project was to collect data 
for the national definition and implementation of the EU Biodiversity Strategy, which sets the target of 
protecting 30% of land and sea areas. The project gathered data produced by research and study projects 
and various processes and tapped a wide range of GIS data sources on the Finnish protected area 
network and its development needs. A key objective was investigating the current conservation status of 
the main biotopes and threatened species in land and sea areas and identifying gaps in the protection of 
biodiversity, in other words ecological features that are underrepresented in the Finnish network of 
protected areas, considering their threatened status or conservation needs identified by other means. In 
addition, an effort was made to outline regional priorities for protecting additional areas with the aim of 
improving the coherence and connectivity of the existing protected area network. 

The following main habitats were identified in the project: 1) forests, 2) mires, 3) rocky habitats, 4) 
coastal habitats, 5) fells, 6) traditional rural biotopes, 7) inland waters and shores, and 8) the Baltic Sea. 
Major variations regarding the need to protect different biotypes and species and conservation methods 
were found between these biotopes and species.  

For each habitat covered by the KOKASU report, gaps were found in Finland's current network of 
protected areas. A large number of threatened biotypes and species is found outside protected areas, and 
the report proposes urgently complementing the network of protected areas with them and, where 
possible, also improving connectivity between concentrations of biotopes and species. The report 
additionally identifies significant needs for ecological management and restoration of species and 
biotopes. Attention should also be paid to connections between habitats. For example, measures taken in 
the catchment areas of inland waters, especially those aiming to protect forest and mire biodiversity, 
also play a key role in improving the state of these waters. 

Southern and Central Finland are key areas for efforts to develop Finland's terrestrial protected area 
network. The areas with the greatest conservation needs associated with forests, mires, rocky habitats 
and scree, inland waters and shores as well as traditional rural biotopes are found to the south of Forest 
Lapland (in hemiboreal, southern boreal and middle boreal zones, and for the part of mires, in southern 
parts of the north boreal zone). Coastal and marine habitats in need of protection are found in the Gulf 
of Finland, the Åland Islands, the Archipelago Sea, Kvarken and the Bay of Bothnia. A significant part 
of the conservation needs in both land and sea habitats are associated with areas in private ownership. 
Consequently, incentives and different policy instruments for protecting private land and water areas are 
an important area of development. 

More detailed conservation needs related to certain better known biotopes or species could be 
identified regionally, however taking into consideration the bias of biotope and species inventory data, 
in other words their focus on protected areas. The best data are produced by methods that address the 
complementary nature and connectivity of sites, including the Zonation analyses carried out for the 
Baltic Sea in the KOKASU project. Due to bias and gaps in the data, presenting specific protection 
needs in hectares is difficult. This is why the KOKASU report refrains from setting conservation 
objectives in hectares. Instead, the report proposes measures for each habitat type with the aim of 
developing the Finnish protected area network and improving the status of biodiversity. The report also 
highlights some of the most significant information gaps. 

Keywords: Baltic Sea, biodiversity strategy, coastal habitats, fell habitats, forests, habitat type, inland 
waters, mires, protected areas, rocky habitats, seminatural grasslands, shores, species.   
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Esipuhe  
 

Euroopan unionin biodiversiteettistrategian ”Luonto takaisin osaksi elämäämme” ensimmäisen 
tavoitteen mukaan oikeudellisen suojelun piirissä on vuonna 2030 vähintään 30 prosenttia EU:n maa-
alueista ja saman verran merialueista. Strategian hyväksyntä vuonna 2020 nosti Suomessa esiin tarpeen 
koota tietoa sellaisista monimuotoisuuden kannalta tärkeistä painopisteistä ja alueista, joiden 
turvaaminen olisi strategian nojalla perusteltua. Kohti kattavaa suojelualueverkostoa -hanketta 
(KOKASU) alettiin valmistella vuoden 2020 loppupuolella, ja se sai rahoitusta ympäristöministeriöltä 
vuoden 2021 alussa. Hanke työllisti ensimmäisessä vaiheessaan yli 40 asiantuntijaa pääosin Suomen 
ympäristökeskuksesta ja Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Biodiversiteettistrategian henki on pysäyttää Euroopan monimuotoisuuskato ja hillitä 
ilmastonmuutosta sekä edesauttaa lajien, mukaan luettuna ihmisen, sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. 
Näiden ajankohtaisten teemojen kiireellisyyttä korostivat vuoden 2021 kesän poikkeukselliset 
sääolosuhteet: Suomessa raportoitiin koko mittaushistorian pisin helleputki, ja läntisen Saksan tulvat 
arvioitiin kuolonuhreineen maan sotien jälkeisen ajan suurimmaksi katastrofiksi. Samaan aikaan 
helteiden ja sään ääri-ilmiöiden kanssa kuumeni keskustelu EU:n ilmastoon ja metsiin liittyvästä 
sääntelystä, ja maailmanlaajuista COVID19-pandemiaa pyrittiin saamaan kuumeisesti hallintaan. 
Vuoden 2022 alussa Euroopan turvallisuus järkkyi vieläkin perusteellisemmin Ukrainan sodan myötä. 

  KOKASU-hankkeen lähtökohtana oli tunnistaa suojelun ja luonnonhoidon tarpeita puhtaasti 
ekologisesta näkökulmasta. Kriitikot huudahtavat, että jo tässä mennään metsään: sosiaaliset ja 
taloudelliset reunaehdot tulisi heidän mielestään huomioida heti, ei vasta suojeluprosesseista ja 
keinovalikoimasta keskusteltaessa. Toisten, vastakkaisten näkökulmien puolestapuhujat ovat alkaneet 
maalata erilaista kestävyyden kolmijakoa. Sen mukaan ekologinen kestävyys on perusta, jonka päälle 
sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmämme rakentuvat. ”Taloudellisista ja sosiaalisista asioista voidaan 
neuvotella, ekologisesta kantokyvystä ei voida”, sanoo esimerkiksi Luontopaneelin puheenjohtaja, 
Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho. 

Luonto ei tähän keskusteluun ota kantaa. Lajit kamppailevat hyvin konkreettisesti kuumuuden, 
kuivuuden, tulvien ja pirstoutuneiden sekä laadullisesti heikentyneiden elinympäristöjen aiheuttamassa 
puristuksessa. Vaikka suojelu ei ole ainoa monimuotoisuuden turvaamiskeino, se on yksi 
tehokkaimmista ja kirjaimellisesti elintärkeä luonnontilan ja lajiston säilyttäjä. Suojelualueet toimivat 
myös merkittävinä hiilivarastoina ja hidastavat ilmastonmuutosta sekä edesauttavat lajien sopeutumista 
siihen. Lisäsuojelulle on siis vankat perusteet. Suomessa suojelualueverkoston kehittämisen tarve 
etenkin Etelä-Suomen osalta on tunnistettu jo kymmeniä vuosia. 

KOKASU-hankkeen tulokset osoittavat, että suojeltavaa Suomessa riittää. Itse hankkeessa ei 
kuitenkaan vielä suojella palastakaan luontoa, vaan nostetaan esiin potentiaalisia suojeluarvoja. Vasta 
jatkotyö ja käytännön toimet osoittavat, onko hankkeen tuloksilla todellista käyttöarvoa. Toivon, että 
motivaatio suojella lisää Suomen maa-, meri- ja sisävesialueita kumpuaa syvemmältä kuin sinällään 
tärkeän EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamisesta. Toivon, että me tutkijat voimme yhdessä 
sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa osaltamme tukea tärkeää ja kiireellistä prosessia turvata 
suomalaista ekologista kestävyyttä ja myös ihmisen pitkän aikavälin elinmahdollisuuksia. Tämä, jos 
mikä, on todellakin meidän kaikkien, myös tulevien sukupolvien, yhteinen asia. 

 
 
     Jaalassa, toukokuussa 2022 
 
     Saija Kuusela 
     projektipäällikkö, SYKE  
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1 Johdanto  

Luontokadon pysäyttäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä vaativat kiireellisiä 
toimenpiteitä kaikkialla. Euroopan unionin vuoteen 2030 ulottuva 
biodiversiteettistrategia kannustaa jäsenmaita muun muassa suojelemaan lisää 
monimuotoisuuden kannalta arvokasta luontoa. Suomessa strategian 
tavoitteiden toimeenpanoa valmistelevia hankkeita käynnistettiin nopealla 
aikataululla vuosina 2020–2021. Kohti kattavaa suojelualueverkostoa -hanke 
(KOKASU) pyrki hahmottavaan tärkeimmät lisäsuojelutarpeet Suomessa.  

1.1 Euroopan unionin biodiversiteettistrategian 2030 suojelutavoitteet 
EU:n vuoteen 2030 ulottuva biodiversiteettistrategia ”Luonto takaisin osaksi elämäämme” (European 
Commission 2020) sisältää useita monimuotoisuuden suojeluun ja elinympäristöjen ennallistamiseen 
liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita. Tämän raportin osalta merkittäviä ovat strategian kolme ensim-
mäistä tavoitetta: 

 
1 Oikeudellisen suojelun piirissä on vähintään 30 prosenttia sekä EU:n maa- että merialueista,  

ja ekologiset käytävät on integroitu osaksi Euroopan laajuista luontoverkostoa. 
2 Tiukan suojelun piirissä on vähintään kolmannes EU:n suojelualueista, mukaan lukien  

kaikki jäljellä olevat EU:n vanhat ja luonnontilaiset metsät. 
3 Suojelualueita hoidetaan tehokkaasti ja käytössä on selkeästi määritellyt suojelutavoitteet ja  

-toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan asianmukaisesti. 
 
Strategian tavoitteena on saada EU ekologisen palautumisen polulle vuoteen 2030 mennessä. Tähän 

liittyy tavoite turvata aiempaa suurempia ja yhtenäisempiä luontoalueita suojelemalla vähintään 30 pro-
senttia maa- ja merialueista EU:n eri luonnonmaantieteellisillä vyöhykkeillä. Kuten toisessa tavoitteessa 
todetaan, monimuotoisuuden kannalta tärkeistä alueista vähintään 10 prosenttia tulee turvata tiukan suo-
jelun keinoin. Tiukan suojelun piiriin tulee ohjata jäljellä olevien luonnontilaisten ja vanhojen metsien 
lisäksi erityisesti muita hiilirikkaita ekosysteemejä, muun muassa soita ja kosteikkoja. Tiukan suojelun 
keinoja ei kuitenkaan ole rajoitettu vain näihin elinympäristötyyppeihin. 

Strategiaan kirjatun lisäsuojelun päätavoite on luontokadon pysäyttäminen olemassa olevan suoje-
lualueverkoston yhtenäisyyttä ja kytkeytyvyyttä parantamalla. Verkoston ytimenä toimivat Natura-alu-
eet, ja toteutuksessa huomioidaan yhtä lailla kansalliset suojeluohjelmat kuin muut suojelutavat, mukaan 
luettuna tehokkaat aluepohjaiset suojelukeinot (OECM). Tärkeintä on, että suojeltavan alueen moni-
muotoisuusarvot on pitkällä aikavälillä turvattu. 

Strategian suojelutavoitteita avaavassa komission teknisessä tiedonannossa (European Commission 
2021) todetaan, että jäsenmaiden tulee esittää komissiolle alustava sitoumus uusista suojelualueista ja 
niiden suojelutarpeen ekologisista kriteereistä ja tuoda esiin, miten nämä alueet toteuttavat 30 prosentin 
tavoitetta. Samalla tulee arvioida jo olemassa olevien suojelualueiden suojelutehoa ja alueiden hoidon 
vaikuttavuutta. Teknisen tiedonannon mukaan uusien suojelualueiden priorisointi tulisi pohjautua moni-
muotoisuuden kannalta merkittäviin ekologisiin kriteereihin. Priorisoinnissa tulisi huomioida ainakin 
kolme näkökulmaa: 1) Natura-verkoston koherenttiuden ja yksittäisten Natura-kohteiden kytkeytyvyy-
den parantaminen, 2) EU:n luontodirektiivin lajit ja luontotyypit, joiden suojelutaso on epäsuotuisa ja 3) 
kansallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit ja luontotyypit. Myös muita tietolähteitä, prosesseja ja ai-
neistoja voidaan hyödyntää lisäsuojelualueiden valinnassa; esimerkiksi mertensuojelualueiden valinta-
kriteeristöä on jo hahmoteltu osana Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimusprosessia 
(HELCOM). 
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Strategian 30 prosentin suojelutavoitteen toteutuksessa on huomioitava kytkökset muihin, mm. en-
nallistamista ja lajien ja luontotyyppien suojelutason parantamista koskettaviin tavoitteisiin. Ennalliste-
tut alueet voidaan suojella osana 30 prosentin suojelutavoitetta. Lisäksi strategiassa mainittu metsitysta-
voite voi osaltaan edistää suojelualueverkoston yhtenäisyyttä ja parantaa eristyneiden, metsäisten 
suojelualueiden kytkeytyvyyttä. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen nostetaan esiin tär-
keänä synergiana: alueet, jotka ovat sekä monimuotoisuuskeskittymiä että toimivat hiilivarastoina tai 
edesauttavat lajien ja luontotyyppien sopeutumisessa ilmastonmuutokseen ja sen aiheuttamiin sään ääri-
ilmiöihin, olisi erityisen tärkeää turvata. Kaikilla suojelualueilla tulee olla selkeästi kirjatut suojeluta-
voitteet ja niiden suojelun tehokkuutta tulee seurata. 

Uudistetun biodiversiteettistrategian ja teknisen tiedonannon mukaisesti EU:n komissio sopi lisä-
suojelun määrittämistä koskevista tarkemmista kriteereistä ja ohjeista jäsenvaltioiden kanssa vuoden 
2021 loppuun mennessä. Jäsenvaltioiden ehdotuksista uusiksi suojelualueiksi keskustellaan osana 
biogeografista prosessia vuodesta 2022 alkaen. Vuoden 2023 loppuun mennessä jäsenvaltioiden on 
osoitettava edistyneensä merkittävästi uusien suojelualueiden määrittämisessä ja ekologisen kytkeyty-
vyyden edistämisessä. 

1.2 Strategian toimeenpanoa valmistelevat hankkeet Suomessa 
EU:n biodiversiteettistrategian kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamisedellytyksiä alettiin pohtia 
Suomessa heti strategian valmistumisvuonna 2020. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministe-
riön rahoittama yhteishanke ”EU:n biodiversiteettistrategian 2030 vaikutus Suomen kannalta” (VASU) 
käynnistyi syksyllä 2020, ja valmistui huhtikuussa 2021. Hankkeen tuottamassa raportissa arvioitiin 1) 
mikä on lähtötilanne Suomessa strategian sisältämien määrällisten sekä suojelu- ja ennallistamistavoit-
teiden osalta, ja 2) mikä olisi strategian sisältämien määrällisten tavoitteiden vaikutus, mikäli tavoitteet 
toteutettaisiin sellaisenaan Suomessa.  

VASU-hankkeen tulosten perusteella suojelutavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta ekologisen kes-
tävyyden kannalta niiden toteuttaminen on tarpeellista. Lisätietoa kaivataan mm. suojelutarpeiden 
elinympäristökohtaisista pinta-aloista ja suojelun toteutuksen taloudellisista vaikutuksista. Metsien lisä-
suojelun (mukana METI-tilaston mukaiset suojeluluokat 1A–1C ja 2A–2B) vaikutuksia pyrittiin arvioi-
maan skenaariolaskelmin, ja näiden mukaan suojelun lisääminen on mahdollista, jos hakkuumäärät py-
syvät vuosien 2015–2019 keskimääräisen tilastoidun hakkuukertymän (noin 72 milj. m3) tasolla. 
(Korhonen ym. 2021, Kärkkäinen & Koljonen 2021.)  

Toisessa, nk. KEIMO-hankkeessa (”Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisen pysäyttämiseksi”, 2020–2021) tuotettujen skenaariolaskelmien mukaan vuotuisen hakkuu-
kertymän kasvattaminen 80 milj. m3:iin ja talousmetsien luonnonhoidon ja suojelun voimakas lisäämi-
nen ei ole yhtä aikaa mahdollista, jos tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet halutaan säilyttää. Valtiolle 
aiheutuvat kustannukset lisäsuojelun toteuttamisesta olisivat todennäköisesti merkittävät etenkin runsas-
puustoisten metsien suojelun osalta. (Kärkkäinen ym. 2021.) 

OECM-työryhmän ehdotus (Heinonen & Alanen 2022) käsittelee biodiversiteettistrategian toi-
meenpanoa siltä osin, että siinä hahmotellaan potentiaalisia Suomen suojelualueverkostoa tukevia alu-
eita, joiden tilastointi virallisiksi OECM-alueiksi (Other Effective area-based Conservation Measures) 
laskettaisiin mukaan 30 prosentin suojelutavoitteeseen. Potentiaalisten kohteiden tulee olla luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta arvokkaita, ne eivät saa olla lakisääteisiä suojelualueita, mutta niiden tulee olla 
kartalle rajattuja ja oikeudellisen päätöksen kautta turvattuja. Ehdotuksessa erilaiset aluetyypit jaotellaan 
neljään koriin, joista ensimmäiseen sisältyvät aluetyypit pääosin täyttävät OECM-alueelle asetetut kri-
teerit ja joista mm. valtion monikäyttömetsien erityisalueet ja rajatut luontokohteet voitaisiin tiettyjen 
jatkoaskeleiden ja ympäristöministeriön vahvistuksen jälkeen raportoida Suomen OECM-alueina. Toi-
nen ja kolmas kori pitävät sisällään alueita, joiden määrittely OECM-alueiksi vaatii vielä runsaasti jat-
koselvittämistä ja neljäs kori aluetyyppejä, jotka eivät sellaisenaan täytä OECM-kriteerejä. 
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Strategiaan sisältyvän metsiensuojelutavoitteen osalta ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2021 
alussa Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeen nimeltä ”Luonnontilaiset 
ja vanhat metsät – EU:n biodiversiteettistrategian määritelmän ja paikkatietoaineistojen tarkastelu Suo-
men osalta”. Hankkeen ensimmäinen vaihe kesti vuoden, ja se keskittyi strategian toisen tavoitteen tar-
kasteluun. Hankkeen tuloksia esitellään osin tässä raportissa (ks. luku 5: Metsät). Tarkemmin määritte-
lytyöhön ja käytettyihin aineistoihin perehdytään hankkeen omassa loppuraportissa. 

Metsien suojelua koskettavan Suomen Luontopaneelin julkaisun mukaan metsien lisäsuojelu tulisi 
toteuttaa siten, että 10 prosentin tiukan suojelun minimitavoite saavutetaan jokaisessa maakunnassa. 
Kunkin maakunnan sisällä suojelu tulisi aloittaa vanhimmista metsäluokista. Suojelemattomia vanhoja 
metsiä on Luontopaneelin laskelman mukaan sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa molemmissa yli 400 
000 hehtaaria. Metsien suojelun lisärahoitustarve on Luontopaneelin ehdotuksen perusteella noin 6,8 
miljardia euroa. (Kotiaho ym. 2021.) 

Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan (Kärkkäinen ym. 2022) 285 000 hehtaarin kangasmet-
sien ja 300 000 hehtaarin soiden lisäsuojelu Etelä-Suomessa maksaisi METSO-ohjelman keinovalikoi-
malla 2,7–3,6 miljardia euroa riippuen suojeltavien metsien ikäluokkajakaumasta. Selvityksessä ei pys-
tytty määrittämään hehtaarikohtaisia suojelukustannuksia muille kuin metsille, soille ja 
maatalousmaille. Metsien osalta tarkastelun ulkopuolelle jäivät mm. karuimmat kasvupaikat ja muut 
kuin koivuvaltaiset lehtimetsät, jotka ovat kuitenkin monimuotoisuuden kannalta usein merkittäviä 
elinympäristöjä. Myöskään perinnebiotooppeja ei pystytty erottamaan muusta maatalousmaasta. 

”Kohti kattavaa suojelualueverkostoa” -hanke (KOKASU) sai rahoitusta ympäristöministeriöltä 
vuoden 2021 alussa. Hankkeen ensimmäinen vaihe kesti 15 kuukautta, ja siinä työskenteli noin 40  
asiantuntijaa tai konsulttia pääosin Suomen ympäristökeskuksesta ja Metsähallituksen luontopalveluista. 
Yhteistyöhön osallistui myös Ahvenanmaan maakuntahallitus. Hanke keskittyi EU:n biodiversiteetti-
strategian ensimmäisen suojelutavoitteen toimeenpanoa tukevaan taustatyöhön, ja sen tavoitteita, mene-
telmiä ja tuloksia esitellään tässä raportissa. 

Samaan aikaan erilaisten strategian toimeenpanoa tukevien hankkeiden ja selvitysten kanssa ympä-
ristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat käyneet keskustelua komission kanssa biodiversi-
teettistrategian toteutuksesta, siihen liittyvistä määritelmistä ja toteutusta ohjaavista teknisistä tiedonan-
noista. Myös kansallisen biodiversiteettistrategian valmistelutyö on käynnissä, ja alustavan 
aikatauluarvion perusteella valtioneuvosto käsittelee sitä syksyllä 2022.  

1.3 Kohti kattavaa suojelualueverkostoa -hankkeen tavoitteet 
KOKASU-hankkeen tavoitteena oli koota olemassa olevaa pohjatietoa EU:n biodiversiteettistrategian 
30 prosentin suojelutavoitteen kansallista määrittelyä ja toteutusta varten. Hankkeessa koottiin tutkimus- 
ja selvityshankkeissa ja erilaisissa prosesseissa tuotettua tietoa ja hyödynnettiin monenlaisia paikkatieto-
aineistoja Suomen suojelualueverkosta ja sen kehittämistarpeista. Hankkeen päätavoite oli selvittää 
maa- ja merialueiden pääluontotyyppien ja lajien nykyistä suojelutilannetta sekä pyrkiä hahmottamaan 
tärkeimmät lisäsuojelun temaattiset tarpeet. Lisäksi pyrittiin mahdollisuuksien mukaan ja aineistojen 
niin salliessa myös hahmottelemaan lisäsuojelun alueellisia painopisteitä siten, että nykyisen suojelu-
alueverkoston yhtenäisyys ja kytkeytyvyys paranisivat. Tärkeänä osana hanketta oli tarvittavien lisäsel-
vitysten ja tietopuutteiden listaaminen. Hankkeen toteutusta lähestyttiin seuraavien kysymysten valossa: 

• Miten hyvin Suomen nykyinen suojelualueverkosto kattaa eri ekosysteemejä ja suojelua 
tarvitsevia lajeja? 

• Mitkä ovat selkeimmät suojelun puutteet ja millaisiin ekosysteemeihin lisäsuojelun tarpeet 
kohdentuvat? Missä nämä alueellisesti sijaitsevat? 

• Millaisia jatkoselvitystarpeita lisäsuojelun tarkempi temaattinen ja alueellinen kohdentaminen 
vaatisi? 
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Hankkeen lähtökohtana oli EU:n biodiversiteettistrategian ja sitä tarkentavan komission teknisen 
tiedonannon henki, jonka mukaisesti tavoitteena on edistää kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden 
luontotyyppien ja lajien suojelutasoa ja täten hidastaa maailmanlaajuista luontokatoa. Suojelutarpeiden 
tunnistamiseen liittyvässä työssä pitäydyttiin määrittämästä tarkkaa kansallista suojelun pinta-ala- tai 
prosenttitavoitetta, ja keskityttiin tunnistamaan lisäsuojelun ekologisia painopisteitä. Suomen näkökul-
masta lisäsuojelun tarkka alueellinen kohdentaminen tai etukäteen tehtävä kohdevalinta ei palvele stra-
tegian käytännön toteuttamisessa, sillä suojelu toteutettaneen pääosin vapaaehtoisin keinoin (METSO-
toimintaohjelman ja Helmi-elinympäristöohjelman kautta) sekä mahdollisesti olemassa olevia suojelu-
alueita laajentamalla. Tästä syystä, ja myös käytettävien aineistojen osittaisesta epätarkkuudesta joh-
tuen, hankkeessa ei pyritty tuottamaan täsmällistä listausta lisäsuojelua tarvitsevista monimuotoisuus-
kohteista ja niiden pinta-aloista, vaan tulokset esitetään yleisemmällä tasolla ns. alueellisina 
painopisteinä. 
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2 Lähestymistapa suojelutarpeiden 
hahmottamisessa 

KOKASU-hankkeen lähestymistavaksi valittiin temaattisten painopisteiden eli 
ekologisten suojelutarpeiden selvittäminen pohjautuen elinympäristö- ja 
lajitietoihin. Suojelutarpeita pyrittiin hahmottelemaan myös alueellisesti. 
Tarkastelua täydennettiin tunnistamalla erilaisia, muun muassa kytkeytyvyyden 
parantamiseen tai ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä suojelun lisäperusteluja. 

2.1 Temaattiset painopisteet 
Hankkeen päätavoite oli tunnistaa monimuotoisuuden suojelun puutealueita eli niitä ekologisia luonto-
piirteitä, jotka ovat aliedustettuina Suomen suojelualueverkostossa verrattuna niiden uhanalaisuuteen tai 
muulla tavoin tunnistettuun suojelutarpeeseen. Nämä suojelun temaattiset painopisteet voidaan jakaa 
karkeasti kahteen kategoriaan: elinympäristö- tai luontotyyppikohtaisiin suojelutarpeisiin ja lajilähtöi-
siin suojelutarpeisiin. Muita lisäkriteerejä suojelulle on listattu luvussa 2.3. 

2.1.1 Elinympäristöt suojelutarpeen lähtökohtana  
Suojelutarpeen pääasialliseksi tarkasteluyksiköksi valittiin elinympäristö tai ekosysteemi. Elinympäris-
töjen määrä ja laatu määrittävät usein alueen lajistollista monimuotoisuutta (esim. Pöyry ym. 2009, Fah-
rig 2013), minkä vuoksi elinympäristö on toimiva tarkastelutaso biodiversiteetin kannalta tärkeiden koh-
teiden tunnistamisessa. Kolmas tärkeä lajien säilymiseen ja levinneisyyteen vaikuttava tekijä on 
laadullisesti hyvien elinympäristölaikkujen välinen kytkeytyvyys, jonka huomioinnista kerrotaan lu-
vussa 2.3.  

Tässä hankkeessa käytettiin seuraavaa elinympäristöjaottelua: 1) metsät, 2) suot, 3) kalliot ja kivi-
kot, 4) rannikko, 5) tunturit, 6) perinnebiotoopit, 7) sisävedet ja rannat ja 8) Itämeri. Jaottelu noudattelee 
ylätasolla monissa muissa suojelutarvetta, ennallistamispotentiaalia, uhanalaisuutta tai ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia selvittäneessä prosessissa tai hankkeessa käytettyä jaottelua. Näistä mainittakoon luon-
totyyppien uhanalaisuusarviointi (LuTU, Kontula & Raunio 2018a,b), jonka elinympäristökohtaisia asi-
antuntijaryhmiä jaottelu pääosin noudattaa. Samaa ylätason jaottelua on käytetty myös Suomen lajien 
Punaisen listan eli lajiston uhanalaisuuden arvioinnissa elinympäristökohtaisten tulosten esittämisessä 
(Hyvärinen ym. 2019), elinympäristöjen tilan edistämisen (ELITE) prosessissa ja loppuraportissa (Ko-
tiaho ym. 2015) sekä mm. Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa -hankkeen (SUMI) raportissa 
(Aapala ym. 2020). Tarkemmassa tarkastelussa olleiden kansallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
luontotyyppien ja lajien lukumäärät eri elinympäristöissä selviävät taulukosta 2.1. Taulukossa 2.2 on 
mainittu linkitys suojelutarpeen kannalta olennaisiksi tunnistettuihin ja olemassa olevien aineistojen 
puitteissa tarkasteltuihin luontodirektiivin luontotyyppeihin ja lajeihin. Kaikista luontotyypeistä tai la-
jeista ei ole pystytty toteuttamaan paikkatietotarkasteluja, vaan osa tarkastelusta on tehty sanallisesti 
muihin aineistoihin pohjautuen. 
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Taulukko 2.1. Kansallisten luontotyyppien ja lajien KOKASU-tarkastelu eri elinympäristöissä.  
LuTU = Luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2018 (Kontula & Raunio 2018a,b). Lajihavaintojen hakuehdot, joita 
kuvataan luvussa 3.3 sekä elinympäristökohtaisissa luvuissa 5–12, vaikuttavat tarkasteluissa mukana olleeseen 
uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien määrään. 

Elinym-
päristö 

Kansalliset luontotyypit Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Huomioita 

Metsät 40 LuTU-metsäluontotyypistä (34 + 
jaottelu kasvupaikkatyypeittäin) kan-
gasmetsätyyppien suojelutilanne 
käsiteltiin sanallisesti, ja tarkem-
massa paikkatietotarkastelussa oli 
mukana 3 luontotyyppiä. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden 
ensisijainen elinympäristö Metsät (1587 lajia, 
joista 1 244 KOKASU-aineistossa) ja erilli-
nen tarkastelu lajeille, joiden ensi- tai toissi-
jainen elinympäristö Lehdot (959 lajia, joista 
783 KOKASU-aineistossa). 

 

Suot 50 LuTU- suoluontotyyppiä kahdek-
sassa päätyyppiryhmässä, joista 
tarkasteltiin seitsemää. 
 
19 soiden luontotyyppiyhdistelmää 
yhdeksässä pääryhmässä, joista 
tarkasteltiin kuutta. 
 
Kaksi tarkasteltua lähteikköluonto-
tyyppiä.   

Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpi-
dettävät lajit, joiden ensi- tai toissijainen 
elinympäristö Suot: suolla olevat esiintymät 
(467 lajia, joista 208 KOKASU-aineistossa). 
 
Valtakunnallisesti säilyvät (LC), mutta alueel-
lisesti uhanalaiset (RT) lajit, joiden ensisijai-
nen elinympäristö Suot: suolla olevat esiinty-
mät (99 lajia, joista 71 KOKASU-
aineistossa). 
 
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden 
ensisijainen elinympäristö Lähteiköt (69 lajia, 
joista 47 KOKASU-aineistossa). 

Lähteiköt sisältyvät LuTU-arvi-
oinnissa sisävesiin ja direktiivi-
raportoinnissa soihin.  
  

Kalliot ja 
kivikot 

44 LuTU-kallioluontotyyppiä, joista 
tarkasteluun sisältyi 18 luontotyyp-
piä. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden 
ensisijainen elinympäristö Kalliot ja kivikot 
(445 lajia, joista 381 KOKASU-aineistossa). 

Tunturikalliot ja niiden lajisto on 
pääasiassa käsitelty tunturiluon-
totyyppien yhteydessä. 

Rannikko 45 LuTU-rannikkoluontotyyppiä, 
joista tarkasteluun sisältyi 13.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden 
ensisijainen elinympäristö Itämeren rannat 
(296 lajia, joista 244 KOKASU-aineistossa). 
 
Tärkeät lintualueet rannikolla ja merellä. 

Rannikon kalliot, suot, metsät ja 
merenrantaniityt (perinnebiotoo-
pit) eivät sisälly rannikkoon 
tässä tarkastelussa. 

Tunturit Yhteensä noin 70 LuTU-tunturiluon-
totyyppiä sekä tunturialueella esiin-
tyvää vesi- ja suoluontotyyppiä, 
joista tarkasteluun sisältyi noin 40 
luontotyyppiä.   

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden 
ensisijainen elinympäristö Tunturipaljakat, 
Tunturikoivikot tai Tunturikoivulehdot (481 la-
jia, joista 383 KOKASU-aineistossa). 

Tunturien sisävesiä on käsitelty 
sekä tunturien että sisävesien 
yhteydessä. 

Perinne-
biotoopit 

42 luontotyyppiä, joita tarkasteltiin 
12 pääryhmän tasolla. 
 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden 
ensisijainen elinympäristö on kuivat niityt, ke-
dot ja nummet, tuoreet niityt, kosteat niityt, 
niittyrannat, järvien ja jokien avoimet tulva-
rannat, hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitu-
met (732 lajia, joista 610 KOKASU-aineis-
tossa). 

Lajien uhanalaisuusarvioinnin 
elinympäristöt eivät rajoitu pe-
rinnebiotooppeihin vaan pitävät 
sisällään myös muita alueita. 

Sisävedet 
ja rannat 

59 LuTU-sisävesi- ja rantaluonto-
tyyppiä, joista tarkasteluun sisältyi 
33.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden 
ensisijainen elinympäristö on sisävedet ja nii-
den rannat (465 sisävesien, niiden rantojen 
tai määrittelemättömien vesien ja rantojen la-
jia, joista 187 KOKASU-aineistossa).  

Lähteiköt LuTU:ssa sisäve-
sissä, mutta tässä soissa. Tun-
turien sisävesiä on käsitelty 
sekä tunturien että sisävesien 
yhteydessä. 

Itämeri 42 LuTU-meriluontotyyppiä, joista 
tarkasteluun sisältyi 34.   

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden 
ensisijainen elinympäristö Itämeri (35 Itäme-
ren lajia, joista 21 KOKASU-aineistossa). 

Laguunit, merenlahdet ja joki-
suistot tässä tarkastelussa 
osana merta. 
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Taulukko 2.2. Luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien KOKASU-tarkastelu eri elinympäristöissä.  

Elinym-
päristö 

Luontodirektiivin luontotyypit Luontodirektiivin lajit Huomioita 

Metsät Yhdeksän varsinaista metsien luon-
totyyppiä, joiden kaikkien suojeluti-
lanne käsiteltiin sanallisesti ja joista 
tarkemmassa paikkatietotarkaste-
lussa oli mukana kolme. 

Lajitasolla 42 metsälajia; paikkatietotarkaste-
lussa näistä olivat mukana vain uhanalaiset 
ja silmälläpidettävät metsälajit (pääosa ha-
vainnoista direktiivilaji liito-oravasta, kuva 
2.1a). 

Luontodirektiivin puustoiset suot 
(91D0) ja metsäluhdat (9080*) 
käsitelty soissa, hakamaat ja 
kaskilaitumet (9070) perinne-
biotoopeissa. 

Suot Kymmenen suoluontotyyppiä (mu-
kaan lukien lähteet ja lähdesuot 
sekä huurresammallähteet), joista 
tarkasteltiin seitsemää. 

12 ensisijaista ja 18 toissijaista suolajia. 
Näistä 26 on myös uhanalaisia tai silmälläpi-
dettäviä lajeja, joiden suoesiintymät ovat mu-
kana tarkastelussa. 

Lähteiköt sisältyvät LuTU-arvi-
oinnissa sisävesiin ja direktiivi-
raportoinnissa soihin.  
  

Kalliot ja 
kivikot 

Kolme varsinaista kallioiden ja yksi 
rannikon kallioluontotyyppi, joista 
tarkastelussa oli pääosin mukana 
kolme ja osittain yksi luontotyyppi. 

Viisi ensisijaisesti kallioelinympäristöissä elä-
vää lajia, joista neljä sisältyi tarkasteluun. 

 

Rannikko 16 rannikon luontotyyppiä, joista tar-
kasteltiin kokonaan tai osittain 13:a. 

Kahdeksan rannikkolajia, jotka kaikki sisältyi-
vät tarkasteluun. 

Rannikon kalliot, suot, metsät ja 
merenrantaniityt (pb) eivät si-
sälly rannikkoon tässä tarkaste-
lussa. 

Tunturit Kahdeksan tunturien luontotyyppiä, 
joista tarkasteltiin kolmea. 

Alpiinisella alueella esiintyvästä 29 lajista tar-
kasteltiin tarkemmin seitsemää epäsuotui-
salla suojelutasolla olevaa lajia.   

 

Perinne-
biotoopit 

Ei tarkasteltu erikseen (12 hoidon yl-
läpitämää luontodirektiivin luonto-
tyyppiä). 

Ei tarkasteltu erikseen (kahdeksan perinne-
biotooppien lajia, joiden ensisijaisena 
elinympäristönä ovat kuivat niityt, kedot ja 
nummet, tuoreet niityt, kosteat niityt, niitty-
rannat, järvien ja jokien avoimet tulvarannat, 
tai hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet). 

 

Sisävedet 
ja rannat 

Seitsemän sisävesien luontotyyppiä 
sekä yksi tunturien vesiluontotyyppi, 
joista tarkastelussa oli mukana yh-
teensä kuusi tyyppiä. 

33 ensisijaisesti sisävesi- ja rantaelinympä-
ristöissä esiintyvää lajia, joista tarkasteltiin 
tarkemmin kahdeksaa epäsuotuisalla suoje-
lutasolla olevaa lajia sekä kolmea kalalajia. 

 

Itämeri Kuusi varsinaista Itämeren luonto-
tyyppiä sekä ulkosaariston luotojen 
ja saarten sekä harjusaarten veden-
alaiset osat. Kaikki mainitut sisältyi-
vät tarkasteluun. 

Viisi ensisijaisesti Itämeressä elävää lajia, 
joista lajitarkasteluihin sisältyi kaksi. Lisäksi 
tarkastelussa mukana kolme luontodirektiivin 
lajia, joille Itämeren matalat ranta-alueet ovat 
tärkeä elinympäristö. 

 

    

Elinympäristöjaottelun sisällä on paljon vaihtelua eri luontotyyppien suojelutarpeessa ja suojelukei-
noissa. Tuloksissa on nostettu esiin erityisen voimakkaasti taantuvia ja/tai nykyisessä suojelualuever-
kostossa aliedustettuja luontotyyppejä. Näitä huomioita on koottu kattavasti jo luontotyyppien uhanalai-
suusarviointiraporttiin (Kontula & Raunio 2018a,b). KOKASU-hankkeessa toteutettiin kuitenkin tiettyjä 
lisätarkasteluja, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 3. 

Vaikka elinympäristökohtainen tarkastelu on monella tapaa käytännöllinen lähestymistapa suojelu-
tarpeiden hahmottamiseen, sen varjopuolena on eri elinympäristökokonaisuuksien (esim. vanhat metsät, 
ojittamattomat suot ja näihin kiinnittyneet arvokkaat pienvedet) ja elinympäristöjen välisten rajapintojen 
(mm. metsien ja perinnebiotooppien yhteiset reuna-alueet) heikko systemaattinen huomiointi. Moni-
muotoisuuden käytännön turvaamistoimenpiteiden kannalta elinympäristökohtaisia tuloksia tulisikin tar-
kastella mahdollisuuksien mukaan laajempina kokonaisuuksina ja huomioida rajapintojen usein rikkaat 
luontoarvot. 
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Kuva 2.1. Ylemmissä kartoissa (a) luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajiesiintymät suojelun ja rajoitetun 
käytön alueiden ulkopuolella (elinympäristöstä riippumatta). Liito-orava (Ptemorys volans) esiintyy 
22 666:lla aineiston 34 549 havaintoruudusta muodostaen suurimman osan aineistosta, jolloin 
merkittävimmät keskittymät osuvat melko hyvin tunnettujen lehtokeskusten läheisyyteen ja muistuttavat 
metsälajien esiintymien keskittymiä (ks. luku 5). Alemmissa kartoissa (b) sama aineisto esitettynä ilman 
liito-oravan esiintymätietoa. Etelä- ja Keski-Suomen lehtokeskusalueet erottuvat edelleen, mutta 
voimakkaimmat keskittymät muodostuvat Perämeren rannikolle (runsaasti havaintoja mm. 
upossarpiosta (Alisma wahlenbergii) ja ruijannuokkuesikosta (Primula nutans subsp. finmarchica)), 
Lapin kolmion alueelle (runsaasti havaintoja tikankontista (Cypripedium calceolus) ja neidonkengästä 
(Calypso bulbosa)) sekä Keski-Lappiin (runsaasti havaintoja mm. kiiltosirppisammalesta (Hamatocaulis 
vernicosus), lettorikosta (Saxifraga hirculus) ja lapinleinikistä (Coptidium lapponicum). 

2.1.2 Lajit suojelutarpeen määrittelyssä  
Elinympäristökohtaista tarkastelua täydennettiin uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymätie-
doilla. Jokaisen elinympäristön osalta irrotettiin kansallisesti uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi (Hyvä-
rinen ym. 2019) määritellyt lajit Laji.fi -aineistoportaalista hyödyntäen Suomen ympäristökeskuksen vi-
ranomaisoikeuksia. Lisäksi aineistojen ja elinympäristökohtaisten resurssirajoitteiden niin salliessa 
suojelutarpeen määrittelyssä tarkasteltiin myös luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeja. Kuvissa 2.1a ja 
2.1b esitetään suojelun ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuolella olevat (ks. luku 3.2, taulukko 3.1) 
Laji.fi -aineistoportaalista irrotetut luontodirektiivin lajihavaintoruudut kaikista elinympäristöistä. Tiet-
tyjen elinympäristöjen osalta huomioitiin lisäksi systemaattisten seuranta-aineistojen taantuvia tai muu-
toin merkittäviä lajeja (lähinnä lintuja, ks. esim. luku 5: Metsät indikaattorilintulajimallinnuksesta tai 
luku 8: Rannikko tärkeistä lintualueista). Systemaattisempi lintuaineistojen huomiointi olisi vaatinut pe-
rusteellisempaa aineistoyhteistyötä BirdLife Suomen hallinnoiman Tiira-lintutietopalvelun aineiston 
osalta, sillä Laji.fi -portaalin lintuaineisto ei ole yhtä kattava. Myös luontodirektiivin lajiaineistot kai-
paavat useiden elinympäristöjen osalta yksityiskohtaisempia jatkoanalyysejä. 

Lajiaineistojen käsittely ja niihin pohjautuvat analyysit kuvataan tarkemmin luvussa 3 sekä elinym-
päristökohtaisissa luvuissa 5–12. 
 

TIETOLAATIKKO 2.1: 

Pinta-alan ja lajimäärän suhde 

Keskeinen ekologinen lähtökohta suojelulle on pinta-alan (A) ja lajimäärän (S) välinen suhde, jota 
kuvataan kaavalla S = cAz, jossa c ja z ovat vakioita. Lajimäärä pienenee elinympäristön pinta-alan 
pienentyessä, mutta tämä suhde ei ole lineaarinen (esim. Matthews ym. 2021). Aidoilla saarilla on 
useissa tutkimuksissa todettu, että 90 %:n pieneneminen pinta-alassa aiheuttaa noin 50 %:n 
vähenemisen lajimäärässä vakion z arvon ollessa tällöin noin 0,3 (kuva 2.2, MacArthur & Wilson 
1967, Wilson 1992). Lajimäärä vähenee myös saaren isolaation eli eristyneisyyden kasvaessa.   

Manneralueilla habitaattisaarten välinen ympäristö, ns. maisemamatriisi, ei ole terrestrisille lajeille 
yhtä epäedullinen kuin aitojen saarten ympäristö. Näin ollen lajimäärän ja pinta-alan välinen suhde 
ei ole yleensä näin jyrkkä, ja vakion z arvo on tyypillisesti noin 0,2, jolloin 90 %:n väheneminen 
pinta-alassa aiheuttaa noin 40 %:n ja 99 %:n väheneminen 60 %:n supistumisen lajimäärässä. 
Lajimäärän väheneminen tapahtuu viiveellä, jota kutsutaan sukupuuttovelaksi (extinction debt, 
Hanski 2000). Lopulta saavutetaan tasapainotila tarjolla olevan soveltuvan elinympäristön alan ja 
elinympäristöstä riippuvaisen lajiston välillä (Hanski 2011). Elinympäristön määrän pienentyessä 
huomattavasti kuitenkin myös muut tekijät, kuten pirstoutumisen aiheuttama eristyneisyyden 
kasvu, alkavat vaikuttaa lajimäärään. Tällöin lajimäärä vähenee yleensä nopeammin kuin pelkän 
pinta-alan perusteella voisi ennustaa. 



24   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022  

 
Andrén (1994, 1997) tutki simulaatioiden ja empiiristen aineistojen (linnut ja nisäkkäät) perusteella 
pirstoutumisen vaikutuksia lajistoon. Hän havaitsi, että pirstoutumisen negatiiviset vaikutukset 
tulevat esille, kun alkuperäisestä habitaatista oli jäljellä 10–30 %. Lajin kanta väheni lineaarisesti 
suhteessa lajin suosiman habitaatin vähenemiseen, kun alkuperäistä habitaattia oli jäljellä yli 30 %. 
Pirstoutumisen negatiivisille vaikutuksille kriittinen kynnysarvo vaihteli 10–30 % välillä habitaatin 
alkuperäisestä alasta. Kun alkuperäistä habitaattia on jäljellä alle 10 %, pirstoutumisen negatiiviset 
vaikutukset olivat selvät: lajien kannat taantuivat enemmän kuin lajien suosimat habitaatit 
vähenivät ja lajien häviämistodennäköisyys kasvoi. 

Elinympäristön määrän, pirstoutumisen ja lajimäärän välisiä riippuvuussuhteita on sittemmin 
tutkittu paljon, eikä yhtä selkeitä kynnysarvoja aina ole löydetty. Pääsyy lienee, että lajit reagoivat 
usein yksilöllisesti ja elävät mittakaavaltaan hyvin erilaisissa ekologisissa lokeroissa (esim. 
Mönkkönen & Reunanen 1999). Selvää kuitenkin on, että laji tarvitsee tietyt elinympäristöön 
sitoutuneet resurssit säilyäkseen hengissä ja lisääntyäkseen, ja jos nuo resurssit ovat liian pienet 
tai hajallaan laajalla alueella, aiheutuu lajille haittaa mm. ylimääräisestä liikkumisesta johtuen. Mitä 
erikoistuneemmasta lajista on kyse, sitä herkempi se yleensä on elinympäristönsä muutoksille, ja 
sitä korkeampi on myös lajin kynnysarvo elinympäristön vähenemiselle (Mönkkönen & Reunanen 
1999). Esimerkiksi harvinaisten kääpien esiintymisen minimiarvoina on pidetty vähintään 20 
kuutiometriä lahopuuta hehtaarilla vähintään 20 hehtaarin alueella siten, että pääosa kuolleista 
puista on läpimitaltaan vähintään 20 cm (20/20/20-sääntö, Junninen & Komonen 2011).  
 

 

Kuva 2.2. Pinta-alan (A) ja lajimäärän välinen suhde, kun vakio z saa arvon 0,3. 90 %:n  
väheneminen pinta-alassa aiheuttaa noin 50 % vähenemisen lajimäärässä. 

 

2.2 Alueelliset painopisteet 
Jokaisesta elinympäristöstä pyrittiin hahmottamaan kartalle tärkeimmät suojelutarpeiden alueelliset pai-
nopisteet. Tältä osin nojauduttiin pitkälti viimeisintä luontotyyppien uhanalaisuusarviointia varten koot-
tuun materiaaliin (Kontula & Raunio 2018a,b), mutta osin myös laji- ja muihin aineistoihin. Koska eri 
luontotyypeistä oli käytössä hyvin eritasoista paikkatietoaineistoa, vaihtelevat karttojen pohja-aineisto-
jen spatiaaliset tarkkuudet paljon. Tietyissä tapauksissa esille on nostettu sellaisia suojelua tarvitsevia 
luontotyyppejä, joista on olemassa tarkempaa paikkatietoaineistoa. Karttatarkastelut kuvataan tarkem-
min kunkin elinympäristön omassa luvussa (5–12). 
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Tyypillinen alueellinen jaottelu Etelä- ja Pohjois-Suomeen paljastaa, että Suomen suojelualuever-
kosto on yleisesti ottaen painottunut pohjoiseen. Esimerkiksi Etelä-Suomen (Suomi pois lukien Pohjois-
Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) metsäpinta-alasta on suojeltu vain kolme prosenttia (Luonnonvarakeskus 
2019), ja suojelualueiden keskikoko on Etelä-Suomessa huomattavasti Pohjois-Suomea pienempi. Etelä-
Suomen harva ja pienialainen suojelualueverkosto näkyy myös sen heikommassa kyvyssä puskuroida 
negatiivisia maankäyttövaikutuksia lajistoon (esim. Virkkala ym. 2020). Karttatarkastelua tehtiin kui-
tenkin myös metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. 

2.3 Muut suojelu- ja luonnonhoitoperusteet 
Huomioiden EU:n biodiversiteettistrategian ja sen suojelutavoitteita tarkentavan teknisen tiedonannon 
(European Commission 2020, 2021) hengen, jossa korostetaan strategian eri tavoitteiden välisiä yhteyk-
siä ja ilmastonmuutoksen hillintää sekä siihen sopeutumista, hankkeessa koettiin tärkeäksi nostaa esiin 
laajalti myös muita suojelu- ja luonnonhoitoperusteita.  

Koska tiettyjen elinympäristöjen monimuotoisuuden tila ei parane pelkällä passiivisella suojelulla, 
nostettiin aktiivisen hoidon ja ennallistamisen tarpeet esiin lisäsuojelutarpeiden rinnalla aina, kun ne 
nähtiin kyseisessä elinympäristössä tärkeäksi. Tältä osin raportissa käsitetään suojelualueverkon katta-
vuus sen aktuaalisena, monimuotoisuuden tilaa parantavana vaikuttavuutena, johon voi lukeutua myös 
muita toimenpiteitä kuin pelkkä suojelualueen perustaminen. Tätä laajaa näkökulmaa hankkeen toimek-
siantoon voi verrata taannoiseen Elinympäristöjen tilan edistämisen (ELITE) -prosessiin, jossa ennallis-
taminen laajennettiin käsitteenä kattamaan myös muita elinympäristöjen tilaa edistäviä toimia, suojelu 
mukaan luettuna (Kotiaho ym. 2015). Myös komission teknisessä tiedonannossa mainitaan yhteydet en-
nallistamistavoitteiden ja suojelutavoitteiden välillä: ennallistetut alueet voidaan turvata osana suojeluta-
voitteita ja toisaalta (uusilla) suojelualueilla voi olla ennallistamispotentiaalia (European Commission 
2021). Luonnonhoidon tai ennallistamisen osalta KOKASU-hankkeessa ei kuitenkaan systemaattisesti 
pyritty analysoimaan eri toimenpiteiden määrään tai sijoittamiseen liittyviä tarpeita, vaan aktiivisten toi-
menpiteiden tarve mainittiin yleisemmällä tasolla. 

2.3.1 Ekologinen kytkeytyvyys  
Komission teknisen tiedonannon (European Commission 2021) mukaan uudet suojelualueet tulee perus-
taa joko olemassa olevaa Natura 2000 -verkostoa täydentäen tai kansallisin suojelukeinoin. Nykyisen 
suojelualueverkoston täydentäminen siten, että verkoston kytkeytyvyys paranee, on tärkeä tavoite. Kyt-
keytyvyys on elinympäristöjen määrän ja laadun rinnalla tärkeä tekijä lajien siirtymisissä uusille alu-
eille, sopeutumisessa ja pitkän aikavälin selviytymisessä (esim. osana metapopulaatiorakennetta, Hanski 
& Ovaskainen 2000). KOKASU-hankkeessa ei hankkeen rajallisen keston vuoksi kyetty tuottamaan 
kattavia kytkeytyvyysanalyysejä jokaisesta elinympäristöstä, saati niiden yhdistelmistä. Hankkeessa 
hyödynnettiin ja osin myös päivitettiin jo toteutettuja Zonation-analyysejä muun muassa metsien (Mik-
konen ym. 2018) osalta. Muissa elinympäristöissä kytkeytyvyyttä tarkasteltiin kevyemmin, olemassa 
olevien aineistojen ja hankkeen resurssien sallimissa rajoissa. Analyysit ja tarkastelut esitellään tarkem-
min elinympäristökohtaisissa luvuissa 5–12. 

2.3.2 Ilmastonmuutoksen hillintä (hiilirikkaat ekosysteemit)  
EU:n biodiversiteettistrategiassa ja sen suojelutavoitetta koskettavassa teknisessä tiedonannossa koros-
tetaan luontokadon ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä. Jäsenmaiden tulee huomioida sekä ilmaston-
muutoksen luontopohjaiset hillintäkeinot että ilmastonmuutokseen sopeutumisen mahdollisuudet (esim. 
kuivuuden tai tulvien hallinnan luontopohjaiset ratkaisut, European Commission 2021). Erityistä huo-
miota tulee kiinnittää nk. hiilirikkaiden ekosysteemien (carbon-rich ecosystems) turvaamiseen. 
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KOKASU-hankkeessa hiilirikkaita ekosysteemejä huomioitiin pääosin metsien ja soiden tarkasteluissa. 
Lisäksi arvioitiin hiilirikkaita sisävesiä. Käytetyt menetelmät vaihtelivat riippuen tarkastelun kohteena 
olevan elinympäristön ominaispiirteistä, ja niitä kuvataan tarkemmin luvuissa 5–12. Hiilirikkaiden tur-
vemaiden (metsät ja pellot) lähtötilannetta sekä turvaamisen vaikutuksia arvioitiin myös VASU-hank-
keessa (Korhonen ym. 2021, Kärkkäinen & Koljonen 2021). 

2.3.3 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen  
Ilmastonmuutos haastaa suojelutarpeiden hahmottamista ja priorisointia laajalti. Tätä laajaa aihepiiriä on 
lähestytty mm. Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa -
hankkeessa (SUMI, Heikkinen ym. 2020). Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on mainittu myös suoje-
lualueiden valintaa ohjaavassa komission teknisessä tiedonannossa (European Commission 2021), jonka 
mukaan uusien suojelualueiden perustamisen tulisi tukea lajien ja luontotyyppien siirtymistä ja yleisesti 
ottaen luonnon kapasiteettia sopeutua ilmastonmuutokseen. Tutkimusten perusteella suojelualueilla voi 
olla ilmastonmuutosta puskuroivia ominaisuuksia ylipäätään (esim. Virkkala ym. 2014), tosin vaikutuk-
set vaihtelevat riippuen lajien ominaisuuksista (Virkkala ym. 2018). 

Eräät elinympäristöt voivat toimia ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävinä ilmastorefugioina 
eli eräänlaisina lajistollisina turvapaikkoina, joissa ilmastonmuutoksen nopeus on ympäröiviä alueita 
hitaampi (ks. esim. Dobrowski 2011). Esimerkiksi varjoisat kalliojyrkänteet, korkean topografisen vaih-
telun tunturi- tai vuoristoalueet tai joissakin tapauksissa myös tiheät metsät voivat olla tällaisia refugi-
oita, joissa paikallisilmasto pysyy lajistolle suosiollisena keskimääräistä pidempään. Ilmastorefugioiden 
tunnistamiseen vaaditaan hyvin hienopiirteistä eli spatiaalisesti tarkkaa ilmastoaineistoa, ja siitä lasket-
tua ilmastonmuutoksen nopeutta yli maiseman (ks. esim. Heikkinen ym. 2020). Merellä ilmastonmuu-
toksen huomioiminen vaatisi tarkkoja biogeokemiallisia ja hydrodynaamisia malleja, joiden perusteella 
lajeille suotuisia alueita voitaisiin arvioida. KOKASU-hankkeessa ilmastonmuutoksen sopeutumista 
edistävien piirteiden, ilmastorefugiot mukaan lukien, tarkastelu on toteutettu hankkeen rajallisten resurs-
sien vuoksi vain pintapuolisesti, ja yhteistyötä mm. SUMI-hankkeen kanssa tulee jatkossa syventää. 
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3 Aineistot ja menetelmät 

Hankkeessa hyödynnettiin laajalti erilaisia tietolähteitä ja toteutettiin 
monipuolisesti paikkatietoanalyysejä. Tarkemmat aineisto- ja 
menetelmäkuvaukset löytyvät elinympäristökohtaisista luvuista 5–12.  

3.1 Tiedon kokoaminen eri lähteistä 
Tietoa lisäsuojelun temaattisista painopisteistä koottiin laajalti kirjallisuudesta. Tärkeimpiä lähteitä oli-
vat luonnollisesti laajat kansalliset monimuotoisuusarvioinnit: Suomen viimeisin luontodirektiivin ra-
portointi (Ympäristöhallinto 2019), Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi (Kontula & Raunio 
2018a,b) ja Suomen lajien punainen kirja (Hyvärinen ym. 2019). Lisäksi kunkin elinympäristön osalta 
nojattiin sen erikoiskirjallisuuteen. Käytetty kirjallisuus on koottu raporttiin siten, että elinympäristö-
kohtaiset lähteet esitetään kunkin elinympäristön tuloksia esittelevän luvun (5–12) lopussa, ja lukujen 
1–4 kirjallisuus esitetään luvun 4 jälkeen. 

Tiettyjen elinympäristöjen osalta käytettävissä oli suhteellisen tuoreita (esim. suot, Alanen & Aa-
pala 2015) tai vanhempia (esim. rannikko, ks. luku 8) suojelualueverkoston tai kansallispuistojen täy-
dennys- tai laajentamisehdotuksia. Nämä materiaalit hyödynnettiin osana KOKASU-tarkastelua sellaisi-
naan, toisin sanoen ehdotusten tiedot monimuotoisuudelle arvokkaista alueista oletettiin pitävän 
edelleen paikkansa, elleivät muut käytössä olevat aineistot tai tietolähteet osoittaneet niissä selvää 
maankäytön muutosten aiheuttamaa heikkenemistä. Suojeluehdotukset tai kansallispuistojen laajennus-
ehdotukset eivät kuitenkaan yksin riitä kuvaamaan kyseisessä elinympäristössä tarvittavia suojelutar-
peita, sillä ehdotukset pohjaavat usein hyvin rajallisten resurssien puitteissa toteutettuun valmistelutyö-
hön tai niissä voi olla mukana ennalta asettuja hehtaari- tai eurorajoitteita. 

Tietoa kerättiin myös elinympäristökohtaisilta asiantuntijoilta, esimerkiksi konsultoimalla tiettyjä 
luontotyyppien uhanalaisuusarviointia toteuttavia LuTU-ryhmiä (mm. tunturi- ja rannikkoryhmiä). Ah-
venanmaata koskevien tietojen osalta yhteyshenkilönä toimi Ahvenanmaan maakuntahallituksen ympä-
ristötoimiston luonnonsuojelusta vastaava virkamies Maija Häggblom. Kaikki tärkeimmät asiantuntijat, 
jotka ovat osallistuneet raportin sisällön tuottamiseen, on mainittu elinympäristökohtaisten lukujen kir-
joittajakunnassa tai kiitoksissa. 

3.2 Suojelualueverkoston määrittelyn periaatteet 
Alueiden suojelua tarkasteltiin kolmella tasolla; suojelualueet, Natura 2000 -verkosto sekä rajoitetun 
käytön alueet. Suojelualueisiin luetaan tässä tarkastelussa perustetut luonnonsuojeluohjelmien alueet 
valtion ja yksityisillä mailla sekä ne valtion alueet, jotka on varattu tähän tarkoitukseen, mutta joiden 
perustaminen on kesken. Natura-aluemaski kokoaa yhteen SAC-, SCI- ja SPA-alueet. Viivamaiset 
SAC-kohteet, jotka ovat Natura-ohjelmassa suojeltuja jokia, muutettiin polygoneiksi, joiden leveys on 
kuusi metriä. Rajoitetun käytön alueiden maskiin otettiin mukaan kaikki edellä mainitut alueet ja näiden 
lisäksi mm. Metsähallitus Metsätalous Oy:n alue-ekologiset kohteet (ks. tarkemmin taulukko 3.1), Met-
säkeskuksen tietokannassa olevat erityisen tärkeät elinympäristöt sekä ympäristötukikohteet. Yksityis-
mailla olevat, SAKTI-tietokannan mukaan luonnonsuojeluun varatut alueet, joiden perustaminen on 
kesken (”vireillä”) nähtiin epävarmemmin säilyvinä kuin vastaavat valtion alueet. Siksi yksityismaiden 
vireillä olevat suojelualueet liitettiin rajoitetun käytön alueiden maskiin, vaikka vastaavat valtion alueet 
ovat suojelualuemaskissa. 

Tässä tarkastelussa luonnonsuojelulain 25§:n mukaisia ELY-keskuksen ja maanomistajan välisten 
määräaikaisilla sopimuksilla rauhoitettujen alueiden katsottiin olevan osa suojelualueita, sillä ne ovat 
täysin rauhoitettuja raportin laatimishetkellä. Määräaikaisia rahoituskohteita oli suojelualuemaskissa 
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mukana yhteensä noin 1 556 hehtaaria. Tarkemmat kuvaukset kunkin suojelumaskin sisällöstä on lis-
tattu taulukkoon 3.1. Itämeren osalta suojelualueiden määrittely poikkesi tässä esitetystä kolmijaosta. 
Käytetty määritelmä on kuvattu luvussa 12. 

KOKASU-tarkastelua toteutettiin yhtä aikaa ympäristöministeriön asettaman OECM-työryhmän 
työn kanssa. Siksi valituissa suojelumaskeissa ei pystytty huomioimaan työryhmän ehdotuksia OECM-
alueiksi siten, että ne olisivat muodostaneet oman maskinsa. Osa työryhmän (Heinonen & Alanen 2022) 
ehdotuksista, mm. Metsähallitus Metsätalous Oy:n maankäyttökohteena (14 450 ha) tai alue-ekologi-
sena luontokohteena (1 685 ha) suojellut soidensuojelualueet sisältyvät KOKASU-tarkastelussa maskiin 
1 eli ne nähdään tässä tarkastelussa jo suojeltuina kohteina. Toisaalta tässä tarkastelussa käytetty suoje-
lumaski 3 (suojellun ja rajoitetun käytön alueet) sisältää useita OECM-työryhmän ehdottamia aluetyyp-
pejä: valtion retkeilyalueet (Naturan ulkopuolinen osa voisi olla työryhmän ehdotuksen mukaan OECM-
kohde), Metsähallitus Metsätalous Oy:n alue-ekologiset kohteet (joista ainakin osaa ehdotettu OECM-
alueiksi), Metsäkeskuksen tietokannassa olevat erityisen tärkeät elinympäristöt ja määräaikaiset ympä-
ristötukikohteet. Nämä on asemoitu OECM-työryhmän muistioluonnoksessa pääosin ensimmäiseen 
”koriin” eli ne täyttävät pienin lisäselvitystarpein ja ympäristöministeriön vahvistusmenettelyn kautta 
hyväksyttävien potentiaalisten OECM-alueiden kriteerit (Heinonen & Alanen 2022).  

Ahvenanmaalla suojelualuemaskit ovat puutteellisia. Ensimmäisessä suojelualuemaskissa on mu-
kana ainoastaan yksityiset suojelualueet. Näiden lisäksi on tarkasteltu Natura 2000 -alueita. Ahvenan-
maan luonnonsuojelulain ja metsälain mukaiset suojelualueet eivät ole mukana tarkastelussa, joten Ah-
venanmaan suojelutilanne on systemaattisesti aliarvioitu raportissa. 

Taulukko 3.1. Käytetty suojelualueiden luokitus ja alueiden rajaus. 

Suojelumaski Maskin sisältämät alueet 

Maski 1: Suojelu-
alueet 

Luonnonpuistot (201), Kansallispuistot (202), Muut luonnonsuojelualueet (203), Vanhojen metsien 
suojelualueet) (204), Soidensuojelualueet (205), Lehtojensuojelualueet (206), Metsähallituksen 
päätöksellä perustetut luonnonsuojelualueet (207), Metsähallituksen hallinnassa olevat yksityiset 
suojelualueet (208), Metsähallituksen hallinnassa olevat luonnonsuojeluohjelmien alueet (211, pl. 
ne rantojen suojelualueet joista ei ole perustettu luonnonsuojelulain mukaista suojelualuetta ja 
jotka sijoittuvat maskiin 3, sekä Natura-alueet jotka sijoittuvat maskiin 2), METSO-ohjelman alueet 
(212), YM:n hallinnassa olevat muut suojelukohteet (551), Metsähallituksen suojelumetsät (Metsä-
hallituksen omilla päätöksillään ensisijaisesti luonnonsuojelutarkoituksiin perustamia alueita, jotka 
on valtioneuvoston päätöksellä siirretty julkisten hallintotehtävien hallintaan, 232), Erämaa-alueet 
(302), Yksityiset suojelualueet (601), Luonnonsuojelulain määräaikaiset rahoitusalueet (602, voi-
massa syyskuussa 2021), Luonnonsuojelulain mukaiset suojellun luontotyypin päätösrajausalueet 
(603), Luonnonsuojelulain mukaiset erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikat (604), Metsähalli-
tus Metsätalous Oy:n maakäyttökohteena tai alue-ekologisena luontokohteena suojellut soiden-
suojelun täydennysehdotuksen alueet, sekä vireillä olevat valtion maille perustettavat suojelualu-
eet, jotka kuuluvat edellä mainittuihin luokkiin. 

Maski 2: Natura 
2000 -verkoston 
alueet 

SAC-, SCI- ja SPA-alueet, sekä SAC-viivat, jotka muutettiin polygoneiksi puskuroimalla 6 m le-
veiksi pitkulaisiksi polygoneiksi. 

Maski 3: Suojellut 
ja rajoitetun käy-
tön alueet 

Kaikki edellä luetellut kohteet ja niiden lisäksi seuraavat rajoitetun käytön alueet: 
Ne muihin luonnonsuojeluohjelmien (211) alueet, jotka eivät tulleet 1. maskiin (esim. harjujen- ja 
rantojensuojelualueet), Maakuntakaavojen luonnonsuojelualuevaraukset (221), Muut suojelukoh-
teet (231), Valtion retkeilyalueet (312), Metsähallitus Metsätalous Oy:n alue-ekologiset kohteet*, 
Metsäkeskuksen tietokannassa olevat erityisen tärkeät elinympäristöt, Metsäkeskuksen tietokan-
nassa olevat määräaikaiset ympäristötukikohteet, sekä vireillä olevat yksityismaiden suojelualueet 
(alueet, jotka on varattu suojelutarkoitukseen, mutta joiden perustaminen on kesken, merkattu 
SATJ-tietokannassa ”vireillä”). 

*Sisältäen luontokohteet (arvokas metsäelinympäristö, pienveden lähiympäristö, suoelinympäristö tai kosteikko, 
suojeltu metsäalue) ja muut erityiskohteet (arvokas metsäelinympäristö, ekologinen yhteys, erityisiä erämaa- ja 
porolaidunnusarvoja, erityisiä ympäristöarvoja, maisemakohde, monimuotoisuuden erityisalue, perinneympäristö, 
Metsähallituksen perustama metsien jatkuvan kasvatuksen mallialue, virkistys- ja retkeilykäyttö). 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   29 

3.3 Paikkatietoaineistot ja -analyysit 
KOKASU-tarkastelu sisälsi monipuolisesti erilaisia paikkatietoanalyysejä. Koska paikkatietoaineistojen 
määrä ja laatu vaihtelee paljon eri elinympäristöjen välillä, niitä pystyttiin toteuttamaan vaihtelevasti. 
Tyypillisesti tarkasteltiin kyseiseen elinympäristöön lukeutuvia luontotyyppi- ja lajiaineistoja edellä ku-
vattua suojelualueluokitusta vastaan. Systemaattisimmin kyettiin tarkastelemaan kansallisesti uhanalai-
siksi ja silmälläpidettäviksi määriteltyjä lajeja niiden pääelinympäristön mukaan – tämä analyysi on  
kuvattu tarkemmin alla. Muut paikkatietoanalyysit on kuvattu tarkemmin kussakin elinympäristökohtai-
sessa luvussa (5–12). 

Yhtenä keinona tunnistaa alueita, joilla on suuri suojeluarvo, voidaan käyttää tietoa uhanalaisten 
lajien esiintymätietojen keskittymistä. KOKASU-hankkeessa tarkasteltiin uhanalaisia ja silmälläpidettä-
viä lajeja ja tuotettiin yleiset lämpökarttaesitykset (heat map) siitä, missä eri elinympäristöjen suojelun 
ulkopuoliset lajistolliset ”hotspotit” sijaitsevat.  

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymätiedot haettiin Lajitietokeskuksen viranomais-
portaalin kautta elinympäristöittäin ja luontodirektiivin lajit kokonaisuutena. Aineistohaku rajattiin kos-
kemaan aikavälillä 1990–2021 tehtyjä havaintoja, joiden sijainnin tarkkuus oli vähintään 100 metriä. 
Aineistossa olevien kansalaishavaintojen tuli lisäksi olla yhteisön tai asiantuntijan varmistamia, kun taas 
ammattilaisaineistoista ja asiantuntevien harrastajien aineistoista otettiin mukaan kaikki havainnot, jotka 
täyttivät muut kriteerit. On selvää, että uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havainnointi-intensi-
teetti vaihtelee alueittain ja elinympäristöittäin. Esimerkiksi suurten kaupunkien läheisyydessä lajeja on 
usein havaittu runsaammin kuin kaukana kaupungeista. Lämpökarttoja tulee tulkita siten, että ”hotspot”-
alueiden ulkopuolellakin voi sijaita suojelullisesti arvokasta lajistoa. Olemassa olevat havaintokeskitty-
mät ovat joka tapauksessa suojelullisesti arvokkaita riippumatta havainnointi-intensiteetin vaihtelusta. 

QGIS-ohjelmassa (versio 3.16.4) havaintojen tiedot liitettiin 100 m x 100 m ruutuihin siten, että jo-
kaiseen ruutuun tuli tieto siitä, kuinka monta ja mitä lajeja ruudulla esiintyy. Kullekin ruudulle laskettiin 
RStudio:ssa (versio 1.4.1717) painoarvo siinä esiintyvien lajien uhanalaisuuden mukaan (CR=20, 
EN=10, VU=5, NT=1). Ruutuja tarkasteltiin päällekkäin suojelualueiden ja rajoitetun käytön alueiden 
kanssa (maski 3, taulukko 3.1). Lopulliseen tarkasteluun päätyivät ne ruudut, jotka sijaitsivat kokonaan 
näiden alueiden ulkopuolella. Kullekin elinympäristölle tuotettiin suojelualueiden ja rajoitetun käytön 
alueiden ulkopuolisten lajihavaintoruutujen keskipisteiden pohjalta sekä piste- että lämpökarttaesitykset. 
Ensimmäinen lämpökartta esittää havaintoruutujen alueellisia keskittymiä ja toisessa lämpökartassa pis-
teitä on painotettu edellä mainitulla uhanalaisuuspainoarvolla (ks. esim. kuvat 2.1a ja 2.1b). Tekstissä 
käytetään termiä ”havaintoruutu” aina silloin kun tarkastellaan lämpökarttojen tuloksia. Muulloin teks-
tissä voidaan käyttää havaintoruudun lisäksi myös termiä ”esiintymä”, riippuen siitä millä tavalla lajiai-
neistoa on käytetty. 

Useiden terrestristen elinympäristöjen kohdalla nykyisen suojelualueverkoston kattavuutta tarkas-
teltiin metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin (kuva 3.1). Kasvillisuus ilmentää vallitsevia ilmasto-oloja, me-
rellisyyttä/mantereisuutta ym. abioottisia tekijöitä, joten sen perusteella rajattu aluejako tarjoaa hyvän 
pohjan suojelualueverkon edustavuuden arvioinnille elinympäristöön sitoutuneen lajiston näkökulmasta. 
Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY4.0). 
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Kuva 3.1. Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja niiden lohkot. 
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4 Suomen maa- ja vesialueiden nykyinen 
suojelupinta-ala 

Suomen maa- ja sisävesien pinta-alasta on yhteensä raportoitu suojelluksi noin  
13 prosenttia. Merialueista on puolestaan raportoitu suojelluksi noin 12 prosenttia. 
Suojelun määritelmä vaihtelee hieman lähteestä riippuen, mutta suojelupinta-alat 
ovat tunnetusti suurimmat Pohjois-Suomessa. Elinympäristökohtaista 
suojeluastetta esitellään tarkemmin luvuissa 5–12. 

Manner-Suomen alueella kansallinen suojelualueverkosto kattaa yhteensä noin 4,8 milj. hehtaaria maa- 
ja vesialueita, mikä vastaa noin 12 % Suomen kokonaispinta-alasta (Heinonen & Alanen 2022). Tästä 
noin 3,8 milj. hehtaaria on maata ja loput meri- ja sisävesialueita. Natura 2000 -alueverkosto kattaa ko-
konaisuudessaan noin 5,2 milj. hehtaaria, joista noin kolme neljäsosaa maa- ja yksi neljäsosa vesialueita 
(Heinonen & Alanen 2022). Tästä noin 15 % on toteutettu muulla kuin luonnonsuojelulailla. Maailman 
suojelualueiden tietokannassa (WDPA) Suomen suojelualueiden kattavuus oli vuoden 2021 alun tilan-
teen mukaan 13,3 % maa-alueista (ml. sisävedet) ja 12 % merialueista (Heinonen & Alanen 2022). Kan-
sainvälisiin tietokantoihin eivät sisälly Natura 2000 -alueiden ulkopuoliset, vielä perustamattomat luon-
nonsuojeluohjelmakohteet, esim. METSO-ohjelman tai soidensuojelun täydennysehdotuksen osalta, 
eivätkä OECM-alueet, joiden virallinen määrittely ja hyväksymis- ja raportointikäytäntöjen kehittämi-
nen on Suomessa vielä kesken. 

Kuva 4.1 esittää KOKASU-tarkastelussa käytetyn määritelmän mukaisten suojeltujen ja käytöl-
tään muutoin rajoitettujen alueiden jakautumista Suomessa. Alueiden suojelun kolmen eri tason määrit-
telyt löytyvät luvusta 3.2 (taulukko 3.1). Suojellut pinta-alat ovat tunnetusti suurimmat Pohjois-Suo-
messa, mutta melko merkittäviä suojelupinta-aloja löytyy myös Lounaismaalta, Järvi-Suomesta ja 
Pohjanmaalta (kuva 4.1). Ahvenanmaan suojelualueaineistossa oli tarkastelussa puutteita, joten suojelu-
osuudet ovat todellisuudessa suuremmat.s 
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Kuva 4.1. Eri tavoin suojeltujen tai käytöltään rajoitettujen alueiden esiintyminen Suomessa 
metsäkasvillisuusvyöhykkeiden lohkoilla. Huomaa, että aluetarkastelu on hierarkkinen: merkittävä osa 
Natura 2000 -alueista sisältyy myös suojeltuihin alueisiin ja rajoitetun käytön alueiden kokonaisuus 
muodostuu kaikista aluetyypeistä yhdessä. Suojelualuetyypit on määritelty luvussa 3.2 (taulukko 3.1). 
Ahvenanmaan suojelualueaineistossa oli tarkastelussa puutteita. 
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5 Metsät 

Pohjois-Suomeen keskittyvä suojelualueverkkomme ei riittävästi turvaa hemi-, 
etelä- ja keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen keskittyviä lajeja ja luontotyyppejä. 
Näin ollen erityisesti Etelä- ja Keski-Suomen metsien suojelualueverkkoa tulisi 
laajentaa nykyisestä. Suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevat vanhat ja 
luonnontilaiset metsät tulisi kuitenkin suojella kaikkialla. 

5.1 Johdanto 

5.1.1 Metsien merkitys: metsälajiston ja -luontotyyppien uhanalaisuus 
Metsät ovat monimuotoisuuden suojelussa Suomessa hyvin keskeisiä. Metsissä on arvioitu elävän vä-
hintään 20 000 lajia (Siitonen & Hanski 2004), joka on vajaa puolet Suomen kaikista havaituista lajeista 
(48 000, Hyvärinen ym. 2019). Kaikista uhanalaisista lajeista (2667 lajia) vajaa kolmannes (31,2 %) ja 
silmälläpidettävistä lajeista (1912 lajia) 39,4 % elää ensisijaisesti metsäelinympäristöissä (Hyvärinen 
ym. 2019). Metsien käyttö on merkittävin lajien uhanalaisuuden (27,5 % kaikista uhanalaisista lajeista) 
tai taantumisen ensisijainen syy (30 % kaikista silmälläpidettävistä lajeista, Hyvärinen ym. 2019). 
Uhanalaiset metsälajit ovat erityisesti sieniä, jäkäliä, sammalia, putkilokasveja, kovakuoriaisia, kaksisii-
pisiä, perhosia, luteita ja lintuja (kuva 5.1). Tikkasen ym. (2006) tutkimuksen mukaan punaisen listan 
uhanalaisista ja silmälläpidettävistä metsälajeista puolet oli vanhan metsän lajeja, 20 % esiintyi kaiken-
ikäisissä metsissä, 10 % oli sukkession keskivaiheen metsissä ja 20 % oli varhaisen sukkession lajeja eli 
esiintyivät erityisesti metsäpalojen, tuulenkaatojen ja muiden luonnonhäiriöiden jälkeen.  

Luontotyyppien arvioinnissa metsäluontotyyppejä luokiteltiin yhteensä 40 (15 lehtotyyppiä, 19 kan-
gasmetsätyyppiä ja kuusi metsien erikoistyyppejä), joista 76 % arvioitiin uhanalaiseksi ja 21 % silmällä-
pidettäviksi koko maan tasolla (Kouki ym. 2018a). Uhanalaisten metsäluontotyyppien osuus oli selvästi 
suurempi Etelä-Suomessa (79 % metsäluontotyypeistä, hemi-, etelä- ja keskiboreaalinen metsäkasvilli-
suusvyöhyke) kuin Pohjois-Suomessa (56 %, pohjoisboreaalinen vyöhyke). Silmälläpidettävien metsä-
luontotyyppien osuus oli sen sijaan Pohjois-Suomessa 32 % ja Etelä-Suomessa 18 % (Kouki ym. 
2018a). Nämä luvut kuvastavat hyvin metsien käytön suurempaa intensiteettiä Etelä-Suomessa hemi-, 
etelä- ja keskiboreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä kuin Pohjois-Suomessa pohjoisboreaalisella 
vyöhykkeellä.  

Yhdenkään metsien luontotyypin ei arvioitu koko maan tasolla olevan äärimmäisen uhanalainen 
(CR) eli erittäin suuressa häviämisriskissä. Sen sijaan Etelä-Suomen uhanalaisista metsäluontotyypeistä 
kolme oli jo äärimmäisen uhanalaisia: vanhat kuivahkot kankaat sekä vanhat ja nuoret kuivat kankaat. 
Uhanalaistumiseen vaikutti usein jo pitkällä aikavälillä tapahtunut määrällinen vähentyminen tai laadul-
linen heikkeneminen. Metsäluontotyyppien uhanalaistumisen syistä merkittävimmät olivat kuolleen 
puun väheneminen, vanhojen metsien ja vanhojen puuyksilöiden väheneminen sekä metsien puulajisuh-
teiden muutokset (Kouki ym. 2018a). Kuolleen puun määrä on erityisen suuri paitsi vanhoissa metsissä 
myös nuorissa, luonnontilaisen kaltaisissa metsissä, jotka ovat syntyneet luonnonhäiriön, kuten myrskyn 
aiheuttamien tuulenkaatojen tai voimakkaan metsäpalon seurauksena (esim. Siitonen 2001). Tulevaisuu-
den uhkatekijöiden arvioitiin olevan pääosin samoja kuin uhanalaistumisen syyt. Pellonraivausta ei kui-
tenkaan enää arvioitu uhkatekijäksi, mutta sen sijaan ilmastonmuutoksen arvioitiin olevan uhkana jo 14 
metsien luontotyypille (Kouki ym. 2018a). 
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Kuva 5.1. Haapariippusammal (Neckera pennata) on vaarantunut vanhojen metsien laji, joka elää 
pienilmastoltaan kosteissa ja pitkään käsittelemättöminä säilyneissä metsissä (Herukkapuro, Vantaa). 
Kuva: Tytti Kontula. 

5.1.2 Luonnonmetsät ja lajisto suojelualueilla 
Erityisesti vanhat ja luonnontilaisen kaltaiset metsät ja niiden lajisto ovat uhattuna metsien hakkuiden ja 
ilmastonmuutoksen takia. Vanhat metsät ovat olleet Fennoskandiassa ja Luoteis-Venäjällä vallitsevia 
metsämaisemassa (esim. Pennanen 2002, Rouvinen ym. 2002, Wallenius 2002, Berglund & Kuuluvai-
nen 2021), ja vanhoissa metsissä vanhimmat elävät männyt (Pinus sylvestris) voivat Fennoskandiassa 
olla yli 700-vuotiaita ja kuuset (Picea abies) 400-vuotiaita (Engelmark 1987, Esseen ym. 1992). Koska 
Fennoskandiassa metsäpaloihin hyvin sopeutunut paksukaarnainen mänty on vallitseva puulaji, vanhoja 
metsiä on täällä luontaisesti todennäköisesti ollut jopa enemmän kuin monin paikoin muualla boreaali-
sella vyöhykkeellä, missä maisemassa on enemmän muita, huonommin kuloja kestäviä havupuulajeja 
(Bonan & Shugart 1989, Rogers ym. 2015). Esimerkiksi ensimmäisen valtakunnan metsien inventoinnin 
(VMI1, 1921–24) mukaan Pohjois-Lapissa kasvullisesta metsämaasta 78 % oli puustoltaan yli 120-vuo-
tiasta ja 35 % yli 200-vuotiasta (Ilvessalo 1927). Pohjois-Lapin metsistä oli tällöin vasta vain vähän ol-
lut hakkuiden piirissä. Puustoltaan yli 150-vuotiaita metsiä oli koko Pohjois-Suomessa metsämaalla 
VMI1:n mukaan noin 45 % 1920-luvun alussa (Metsäntutkimuslaitos 1997), mutta vajaat sata vuotta 
myöhemmin (VMI12, 2014–2018) yli 140-vuotiaita metsiä oli metsämaalla enää 13,5 % (Luonnonvara-
keskus 2021), eli iältään vanhojen metsien ala oli vähentynyt yli 70 %. 

Evoluutiohistorian aikana metsälajit ovat sopeutuneet luonnonmetsiin ja niiden häiriödynamiik-
kaan, joissa kuollutta puuta syntyy paljon erilaisten luonnonhäiriöiden (bioottiset häiriöt, metsäpalot, 
tuulenkaadot) seurauksena (kuva 5.2). Metsien avohakkuiden takia yhtenäinen metsämaisema pirstoutuu 
ja vanhat ja varttuneet metsät ovat aiempaa enemmän hajallaan yhä pienempinä kuvioina (esim. Kuulu-
vainen & Gauthier 2018). Lisääntyneet hakkuut voivat myös vaikuttaa jäljellä olevien suojelualueiden 
metsien lajiston vähenemiseen, mikäli suojelualueet ovat pieniä ja käsittävät vain pienen osan metsä-
maisemasta. 
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Kuva 5.2. Metsäpalot ovat olleet Suomen metsissä merkittävä osa häiriödynamiikkaa ja tuottaneet 
runsaasti eliöille tärkeää kuollutta puuta. Kuva: Laura Vuoksenmaa. 

Esimerkiksi verrattaessa metsien paikkalintukantojen muutosta 2010-luvulla lajien trendit eivät kes-
kimäärin eronneet merkitsevästi suojelualueiden ja suojelualueiden ulkopuolisten alueiden välillä hak-
kuiden lisääntyessä (Virkkala ym. 2020). 15 lajista kuitenkin 10 oli levinneisyydeltään ja runsaudeltaan 
keskittynyt Etelä-Suomeen, jossa metsiä on suojeltu vain vähän verrattuna Pohjois-Suomeen. Näin ollen 
metsätalouden vaikutukset heijastuivat erityisesti Etelä-Suomen suojelualueiden paikkalintukantoihin. 
Esimerkiksi voimakkaasti taantunut hömötiainen (Poecile montanus) väheni Etelä-Suomessa sekä suo-
jelualueilla että suojelualueiden ulkopuolella. Sen sijaan Pohjois-Suomessa, missä suojelualueverkko on 
selvästi laajempi, hömötiaisen kanta säilyi suojelualueilla vakaana, vaikka se sielläkin väheni suojelu-
alueiden ulkopuolella. Pohjois-Lappiin keskittyvän, vanhoja metsiä suosivan lapintiaisen (Poecile cinc-
tus) kannassakaan ei havaittu muutoksia, koska lajin ydinlevinneisyysalueella lähes puolet metsistä on 
suojeltu.   

Metsien suojelulla voidaan vaikuttaa myös varsin nopeasti metsien laatuun. Kuolleen puun vähene-
minen on ollut yksi merkittävimmistä metsälajiston uhanalaistumisen syistä, sillä lahopuuta on luonnon-
tilaisen kaltaisissa vanhoissa metsissä suuruusluokkaa noin 100 kuutiometriä hehtaarilla (Siitonen 
2001), mutta suomalaisissa talousmetsissä nykyisin vain noin 4 kuutiometriä hehtaarilla (Korhonen ym. 
2020). Etelä-Suomen suojelualueilla, joista useimmat ovat ennen perustamistaan olleet talouskäytössä, 
kuolleen puun kokonaismäärä on 1990-luvun lopulta vuoteen 2015 mennessä kasvanut 10 kuutiomet-
ristä hehtaarilla lähes 20 kuutiometriin hehtaarilla (Korhonen ym. 2020). Kuollut puu on elintärkeä re-
surssi noin 20‒25 %:lle kaikista Suomen metsälajeista eli n. 5000 lajille (Siitonen 2001, Siitonen & 
Hanski 2004). 
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5.1.3 Ilmastonmuutoksen vaikutus ja suojelualueverkon peittävyys 
Ilmaston lämmetessä lajien populaatiot siirtyvät kohti pohjoista (Virkkala & Lehikoinen 2014, Virkkala 
ym. 2019) tai tunturialueilla rinnettä ylöspäin (Couet ym. 2022). Suojelualueet kuitenkin hidastavat il-
mastonmuutoksen vaikutuksia lajistoon, sillä esimerkiksi pohjoiset lintulajit taantuivat vähemmän suo-
jelualueilla kuin suojelualueiden ulkopuolella (Lehikoinen ym. 2019). Luonnonsuojelullisesti merkittä-
vien lintujen lajimäärä myös säilyi suojelualueilla korkeampana kuin suojelualueiden ulkopuolella 
ilmaston lämmettyä (Virkkala ym. 2014). Jotta lajit voisivat siirtyä ilmaston lämmetessä, suojelu-
alueverkon tulisi olla kytkeytynyt ja peittää riittävän suuren osan kustakin metsäisestä elinympäristötyy-
pistä (Virkkala ym. 2013, 2019), sillä muuten eristäytyneet populaatiot ovat voimakkaasti käsitellyssä 
metsämaisemassa vaarassa hävitä (Pöyry ym. 2009, Heikkinen ym. 2021). Laaja suojelualueiden peittä-
vyys ja riittävä kytkeytyvyys hillitsee ilmastonmuutoksen vaikutusta metsien lajistoon sekä pohjoisten 
lajien taantumista ja uhanalaistumista (Lehikoinen ym. 2021, ks. myös Virkkala ym. 2019). Kytkeyty-
vyys olisi tärkeää säilyttää etelä-pohjoissuunnan lisäksi itä-länsisuunnassa, mm. Barentsin alueen luon-
nonsuojelullisesti arvokkaiden metsäalueiden välillä (ks. Kuhmonen ym. 2017). Tältä osin monimuotoi-
suudelle arvokkaiden metsien säilyttäminen maamme itärajalla on avainasemassa. 

5.1.4 Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot 
Metsien suojelu on välttämätöntä jäljellä olevien vanhojen metsien säilyttämiseksi (Kouki ym. 2018a) ja 
vanhojen metsien alan kasvattamiseksi varttuneista metsistä. Yhtenäiset, laajat varttuneen ja vanhan 
metsän alueet ja niiden olemassaoloon sopeutunut boreaalisten metsien lajisto säilyvät nykytilanteessa 
vain suojelualueilla (ks. myös 5.1.2 Luonnonmetsät ja lajisto suojelualueilla). Suojelualueilla kehittyy 
aikaa myöten erilaisten luonnonhäiriöiden seurauksena paljon kuollutta puuta ja monipuolinen kuollei-
den puiden eri lahoamisasteiden ns. lahopuujatkumo, joista lahopuulajit ovat riippuvaisia. Laajojen suo-
jelualueiden yhtenäisten metsien alueet ovat merkittäviä suojelualueverkon riittävän kytkeytyvyyden 
kannalta (esim. Määttänen ym. 2022) ja elintärkeitä lajien siirtymiselle pohjoista kohti ilmaston muuttu-
essa (ks. 5.1.3 Ilmastonmuutoksen vaikutus ja suojelualueverkon peittävyys). Metsien luontainen häi-
riödynamiikka metsäpaloineen ja tuulenkaatoalueineen sekä myös ennallistamiskulotusten systemaatti-
nen toteuttaminen ovat mahdollisia vain laajoilla suojelualueilla.   

Metsälain perusteella määritellyt pienialaiset avainbiotoopit pyritään jättämään hakkuutoiminnan 
ulkopuolelle tai niillä toteutetaan vain varovaisia hakkuita. Avainbiotoopeilla on merkitystä erityisesti 
ns. askelkivinä eli lyhytaikaisina lajien leviämisen ja siirtymisen elinympäristöinä mutta myös pysyvinä 
elinympäristöinä erikoistuneelle lajistolle, esimerkiksi lähteissä ja lähteiden ympäristössä. Pienialaisuu-
tensa vuoksi avainbiotoopit ja niiden lajisto ovat kuitenkin herkkiä lähiympäristössä tapahtuville muu-
toksille, kuten hakkuille (Pykälä ym. 2006). Avainbiotooppeja ovat erityisesti metsälain 10 §:n tarkoitta-
mat erityisen tärkeät elinympäristöt (metsälakikohteet), jotka ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen 
kaltaisia kohteita erottuen ympäröivästä metsäluonnosta selvästi (kuva 5.3). Metsälain vuoden 2014 
alusta voimaan tullut muutos muutti metsälakikohteiden määritelmää siten, että kohteen on aina oltava 
joko pienialainen tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellinen voidakseen olla lain tarkoittama erityi-
sen tärkeä elinympäristö (ks. Siitonen ym. 2021). Metsälakikohteet ovat yleensä alle hehtaarin kokoisia 
ja niiden keskikoko on tyypillisesti ollut vain 0,6 hehtaaria (mediaani 0,35 hehtaaria, Siitonen 2013). 

Talousmetsien monimuotoisuuden turvaamiseksi avohakkuille jätetään eläviä ja kuolleita puita  
säästöpuiksi, joilla onkin todettu merkittäviä positiivisia monimuotoisuusvaikutuksia boreaalisille met-
sille (esim. Keto-Tokoi 2018). Näiden puiden osuus on ollut kuitenkin vain 1,2 % hakkuuta edeltävän 
puuston tilavuudesta (Suomen metsäkeskus 2019, Kuuluvainen ym. 2019). Tutkimusten mukaan säästö-
puustoa tulisi jättää avohakkuissa vähintään 5‒10 % puustosta, jotta se merkittävästi säilyttäisi talous-
metsien monimuotoisuutta (Keto-Tokoi 2018, Kuuluvainen ym. 2019). Haapa (Populus tremula) on bo-
reaalisten metsien lajistolle keskeinen puulaji (esim. Kivinen ym. 2020), ja osin juuri säästöpuiden 
ansiosta haavan tilavuus on kasvanut selvästi, erityisesti Etelä-Suomessa (Korhonen ym. 2020). Etelä-
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Suomessa myös lahopuun määrä on kasvanut 1990-luvun puolivälistä. Kasvu johtuu todennäköisesti 
myrskyjen ja kuivuusjaksojen aiheuttamasta lisääntyneestä puiden kuolleisuudesta talousmetsissä eikä 
niinkään avohakkuille jätetyistä säästöpuista, sillä lahopuun määrä kokonaisuudessaan pienenee avohak-
kuussa ja maanmuokkauksessa (Hautala ym. 2004). Lisäksi Etelä-Suomessa lahopuun määrä on kasva-
nut erityisesti suojelualueilla (ks. 5.1.2 Luonnonmetsät ja lajisto suojelualueilla). Koko maassa lahopuun 
määrä ei ole juurikaan muuttunut 1990-luvun puolivälistä (kuolleen puun keskitilavuus metsämaalla: 
VMI9 (1996‒2003) 5,8 m3/ha, VMI12 (2014‒2018) 5,8 m3/ha; Luonnonvarakeskus 2022), sillä Pohjois-
Suomessa lahopuun määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt (Korhonen ym. 2020).   

Aktiivisista, yleensä hankemuotoisista (esim. METSO-ohjelmassa toteutettavista) luonnonhoitotoi-
mista hyötyy eniten lehtoihin, harjumetsiin ja vesistöjen rantametsiin tai pienvesiin liittyvä monimuotoi-
suus. Lehtojen lajisto vaatii tyypillisesti valoisuutta ja liiallisen kuusettumisen estämistä sekä monimuo-
toisen lehtipuusekoituksen ylläpitoa (ml. jalot lehtipuut, Kouki ym. 2018b). Lehdot kattavat 37,5 % 
Suomen metsäluontotyypeistä (15/40) ja lehtoluontotyypeistä suurin osa on uhanalaisia (12/15, Kouki 
ym. 2018 b). Punaisen listan metsälajeista 40 % elää ensisijaisesti lehdoissa (Hyvärinen ym. 2019). Suu-
rin osa Suomen lehdoista sijaitsee Etelä-Suomessa hemi- ja eteläboreaalisilla metsäkasvillisuusvyöhyk-
keillä (Kouki ym. 2018b).    

 

 

Kuva 5.3. Metsälain 10 §:n erityisen tärkeä elinympäristö jyrkänne ja sen alusmetsä Urjalassa.  
Kuva: Tytti Kontula.  
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Harjumetsien hoidossa korostuu avoimuuden ylläpidon lisäksi maanpinnan paljastaminen joko 
kunttakerrosta rikkomalla tai kulottamalla. Harjumetsien valorinteet on luokiteltu vaarantuneeksi luon-
totyypiksi ja niiden kokonaispinta-alan arvioitu olevan noin 83 000 ha (Kouki ym. 2018b). Lisäksi hie-
nojakoisilla maalajeilla tavataan sisämaan dyynimetsiä, jotka luokiteltiin puutteellisesti tunnetuiksi 
(Kouki ym. 2018b). Ensisijaisesti harjumetsien lajeja on punaisen listan metsälajeista 6 % (Hyvärinen 
ym. 2019).    

Rantametsien suojavyöhykkeiden jättäminen, pienvesien ennallistaminen ja muut vesienhoidolliset 
toimet voivat hyödyttää näihin elinympäristöihin erikoistunutta metsälajistoa, jos toimenpiteet suunni-
tellaan myös monimuotoisuuden turvaamisen eikä yksin vesiensuojelun näkökulmasta. Esimerkiksi läh-
teiden ja korpien ennallistaminen voi parhaimmillaan palauttaa luontaisen vesitalouden, jonka myötä 
lajisto voi elpyä. Toisaalta myös luonnontilansa menettäneet lähteiköt voivat joskus olla lajirikkaita, ja 
ennallistamisen suunnittelu onkin siten toteutettava huolellisesti (esim. Juutinen 2010). 

5.2 Menetelmät 
Suojelutarpeiden temaattisia ja alueellisia painopisteitä eli sellaisia keskeisiä metsäalueita metsien moni-
muotoisuuden kannalta, jotka sijoittuvat pääosin suojelun ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuolelle, on 
tässä raportissa tarkasteltu punaisen listan metsälajien esiintymien keskittymien perusteella sekä indi-
kaattorilintulajien pesimämetsien korkean esiintymistodennäköisyyden avulla. Lisäksi on tarkasteltu 
tiettyjä monimuotoisuudelle arvokkaita metsäluontotyyppejä ja runsashiilisiä metsiä ja toteutettu erilli-
nen tarkastelu koskien EU:n biodiversiteettistrategian mukaisia vanhoja ja luonnontilaisia metsiä (ks. 
luku 5.5). 

5.2.1 Punaisen listan metsälajien esiintymät 
Punaisen listan metsälajeja (uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit) oli tarkastelussa mukana kaikkiaan 
1244, joista eniten oli sieniä (291 lajia), jäkäliä (228 lajia) ja kovakuoriaisia (175 lajia). Alkuperäisessä 
lähtöaineistossa oli kaikkiaan 171 750 punaisen listan metsälajien havaintoa, mutta aineisto suodatettiin 
siten, että kukin laji voi esiintyä 100 x 100 m ruudulla vain kerran. Näin muodostuneessa aineistossa oli 
kaikkiaan 102 531 havaintoa, joista suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuolella 40 101. Liito-
oravasta (Pteromys volans) oli eniten havaintoja (29 123), joista 74,4 % (21 667 havaintoa) suojelun ja 
rajoitetun käytön ulkopuolisilla alueilla. Kaikkiaan 100 x 100 m ruutuja, joissa havaittiin punaisen listan 
metsälajeja, oli 78 913 kappaletta. Näistä suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolisilla alueilla oli 45,4 % 
(35 858 ruutua).  

Sekä suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolisille alueille että suojellun ja rajoitetun käytön alueille 
tuotettiin punaisen listan metsälajien esiintymien perusteella heat map eli lämpökartta. Tässä kartassa 
korostuvat ne alueet, joissa on paljon punaisen listan metsälajien esiintymiä, tai alueet painotettiin lajien 
uhanalaisuusluokkien mukaan. Tällöin kaikkein uhanalaisin luokka (äärimmäisen uhanalainen) sai kor-
keimman painoarvon ja silmälläpidettävä pienimmän.  

5.2.2 Indikaattorimetsälintulajien ennustemallinnus 
Työssä tutkittiin kuuden metsien korkeaa monimuotoisuutta indikoivan lintulajin pesimäalueiden esiin-
tymistä Suomessa (Virkkala ym. 2022). Näiden kuuden lintulajin pesimämetsiä luonnehtii monimuotoi-
nen lajisto, mm. monipuolinen kääpälajisto, ja niissä esiintyy monia uhanalaisia kovakuoriaislajeja 
(esim. Martikainen ym. 1998, Roberge & Angelstam 2006, Burgas ym. 2014, Virkkala ym. 2022 ja viit-
taukset siinä). Tutkituista lintulajeista mehiläishaukka (Pernis apivorus), kanahaukka (Accipiter genti-
lis), hiirihaukka (Buteo buteo) ja pohjantikka (Picoides tridactylus) suosivat varttuneita tai vanhoja 
havu- tai sekametsiä ja valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) ja pikkutikka (Dryobates minor) 
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lehtimetsiä. Lajeille suotuisien metsiköiden esiintymisen ennusteet tehtiin MaxEnt-ohjelmalla. MaxEnt 
on niin sanottu maksimientropia (maximum entropy) malli, joka käyttää tiedossa olevia esiintymispaik-
koja ennusteiden pohjana, eikä se edellytä tietoa siitä, missä lajia ei esiinny (Elith ym. 2011). Rasteri-
muotoisten ympäristömuuttujien ja lajien esiintymispaikkojen piirteiden avulla MaxEnt-ohjelma tuottaa 
todennäköisyysennusteita lajeille sopivista elinympäristöistä koko tutkimusalueelle, myös kartoittamat-
tomille alueille.  

Tutkitun kuuden lintulajin pesimämetsien piirteitä selvitettiin rengastuksesta saatujen pesäpaikka-
tietojen, ympäristön puustotietojen ja habitaattitietojen perusteella. Puustotietoina käytettiin ensisijai-
sesti Suomen metsäkeskuksen laserkeilausaineistoa, mutta alueilta, joista laserkeilausaineistoa ei vielä 
ollut saatavilla, käytettiin maastotarkastuksiin perustuvia suojelualueiden kuviotietoja tai satelliittikuviin 
perustuvaa monilähdeinventointia. Puustotieto (puuston tilavuus, keskiläpimitta, pohjapinta-ala, valta-
puuston pituus, valtapuulaji) kirjattiin pesän välittömästä ympäristöstä (96 m × 96 m, 0,92 ha). Sen li-
säksi habitaattikoostumus tutkittiin maisematasolla CORINE-maanpeiteluokkien (esim. rantametsät, 
avosuot, puustoiset suot, maatalousalueet, vedet, asutut alueet) perusteella 500 metrin (tikat) tai 1 km:n 
(haukat) säteellä kustakin pesästä. Lisäksi käytettiin ilmastomuuttujia (kasvukauden lämpösumma, tam-
mikuun keskilämpötila).  

MaxEnt-malleissa kullekin lintulajille valikoituneet keskeiset ympäristömuuttujat vastasivat varsin 
hyvin aiempaa tietoa lajien elinympäristön valinnasta (Virkkala ym. 2022). Esimerkiksi puuston korkea 
ikä oli merkittävä tekijä kanahaukalle, puuston kokonaistilavuus mehiläis-, hiiri- ja kanahaukalle ja poh-
jantikalle sekä lehtipuuston tilavuus valkoselkätikalle ja pikkutikalle. Kuusi oli keskeinen puulaji poh-
jantikalle ja mehiläishaukalle. Pikkutikalle rantakosteikot olivat tärkeitä.  

Kullekin lajille keskeisten puusto-, habitaatti- ja ilmastomuuttujien arvojen perusteella ennustettiin 
lajille soveliaan pesimäelinympäristön esiintymisen todennäköisyyttä Suomen eri osissa (Forsius ym. 
2021, Virkkala ym. 2022). Kaikki lajit ovat pohjantikkaa lukuun ottamatta painottuneet esiintymises-
sään Etelä-Suomeen, joten myös ennusteissa Etelä-Suomi luonnollisesti korostuu (Valkama ym. 2011). 
Pohjantikka on yleinen vielä Kainuun-Kuusamon vanhoissa metsissä, mutta vähenee selvästi kohti Poh-
jois-Lappia.  

Tätä työtä varten koko Suomen kattavat kaikkien lajien MaxEnt-mallien ennusteet yhdistettiin. Yh-
distäminen tapahtui siten, että mukaan otettiin kaikki ne ruudut (96 m × 96 m), joissa vähintään yhden 
lajin suhteellinen esiintymistodennäköisyys on >0,8. Näille korkeiden ennusteiden ruuduille laskettiin 
niin sanottu lämpökartta eli heat map 5 km × 5 km:n säteellä. Tuotetut heat map-kartat ilmentävät alu-
eita, joissa esiintyy keskimääräistä runsaammin suotuisia pesimämetsiköitä usealle kuudesta tutkitusta 
lintulajista ja samalla myös monipuolisia, potentiaalisesti suojelullisesti arvokkaita metsäaluekokonai-
suuksia.  

5.2.3 Luontotyyppikohtaiset tarkastelut 

Lehdot  

Lehtoaineisto koostettiin neljästä eri aineistosta: 1) Metsähallituksen kuviotietojärjestelmästä (SAKTI), 
ladattu tammikuussa 2022, 2) Suomen metsäkeskuksen (SMK) kuviotiedoista, ladattu joulukuussa 2021, 
3) Suomen metsäkeskuksen (SMK) hilatiedoista, ladattu joulukuussa 2021 ja 4) Monilähteisen valta-
kunnan metsien inventoinnin (mVMI 2018) rasteritiedoista. Poimintakriteereinä oli kasvupaikkaluokka 
(kasvupaikkaluokka 1 ja Metsähallituksen aineistossa myös 91) ja alaryhmä kangas. Lisäksi Metsähalli-
tuksen aineistossa inventointiluokan piti olla 252 (Ruoho (lehto)). Kuvioaineistot käännettiin 16 metrin 
rasteritiedostoiksi. Rasterit yhdistettiin seuraavasti: ensin Metsähallituksen aineisto, sitten Suomen met-
säkeskuksen kuvioaineisto ja hila-aineisto ja viimeiseksi mVMI-aineisto. Rastereita, jotka mVMI-ai-
neistossa tai SMK:n hila-aineistossa olivat lehtoa, mutta kuvioaineistoissa jotain karumpaa kasvupaik-
kaluokkaa, ei otettu mukaan tarkasteluun. Tuloksena oli koko Suomen käsittävä yhdistetty lehtoaineisto 
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16 metrin rasterina. Suojeltuja ja rajoitetussa käytössä olevia lehtoja tarkasteltiin luvussa 3.2. esiteltyjen 
suojelumaskien avulla. 

Harjumetsien valorinteet 

Harjumetsien valorinteiden paikkatietotarkastelussa käytettiin luontotyyppien uhanalaisuusarviointia 
varten mallinnettua aineistoa (Kartano 2017, 2018, Kouki ym. 2018b). Potentiaalisiksi harjumetsien va-
lorinteiksi luettiin alueet, joilla rinteen kaltevuus on vähintään 5 %, rinteen suunta on kaakon ja luoteen 
välillä, maa-ainestietokannan mukainen muodostumatyyppi on harju, kames, reunamuodostuma, sanduri 
tai Salpausselät (Geologian tutkimuskeskus 2018) ja puuston latvuspeittävyys ylittää 10 % (Corine 
2012). Harjumetsien valorinteiden suojeluosuuksien selvittämisessä käytettiin luvussa 3 taulukossa 3.1 
esitettyjen suojelu- tai rajoitetun käytön aineistojen lisäksi tietoja Natura 2000 -alueiden toteuttamista-
voista (Natura 2000 -alueet 2021). Harjumetsien valorinteet sisältyvät pääosin luontodirektiivin liitteen I 
luontotyyppiin harjumetsät (9060, Suomen ympäristökeskus 2020). 

Tulvametsät ja metsäluhdat  

Tulvametsien ja niihin läheisesti liittyvien metsäluhtien esiintymistä on alustavasti selvitetty Potentiaali-
set tulvametsät ja metsäluhdat -hankkeessa (POTUT, Suomen ympäristökeskus 2022). Osittaista tulva-
metsämallinnusta on tehty tähän mennessä suurimmalla osalla Suomen päävesistöalueita, mutta mallin-
nukset eivät ole olleet alueellisesti kattavia (Potentiaalisen tulvametsän tai metsäluhdan 
esiintymistodennäköisyys 2021, AvoinData.fi > Tuottajat > Suomen ympäristökeskus SYKE > Potenti-
aalisen tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyys). Alkamassa olevan Tiima-hankkeen 
(syke.fi > Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietopohjaa il-
mastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)) tavoitteena on saada vuonna 2023 mallinnettua tulvametsät 
kattavasti koko maassa. KOKASU-hankkeessa sisämaan tulvametsien nykyistä suojelupinta-alaa ei ole 
puuttuvien aineistojen vuoksi yritetty arvioida, mutta niitä käsiteltiin sanallisesti. POTUT-hankkeessa 
tuotetusta paikkatietoaineistosta poimittiin vain ne todennäköiset tulvametsät ja metsäluhdat, jotka esiin-
tyivät alle kilometrin päässä rannikon rantaviivasta. Tarkastelu suoritettiin noudattaen merialuejakoa: 
Suomenlahti, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Rannikon (potentiaalisten) tulvamet-
sien ja metsäluhtien suojeluosuuksia tarkasteltiin luvussa 3.2. esiteltyjen suojelumaskien avulla.  

5.2.4 Runsashiiliset metsät 
Metsien puuston sisältämän hiilivaraston kehittymistä arvioitiin metsän kasvua ja hiilitasetta simuloi-
valla PREBAS-mallilla. PREBAS-mallin toimintaperiaate ja sen käyttö maisematason mallinnuksessa 
on kuvattu tarkemmin mallia esittelevillä www-sivuilla sekä julkaisuissa Kalliokoski ym. (2019), Mi-
nunno ym. (2019), Mäkelä ym. (2020) ja Holmberg ym. (2021).   

Simulointien lähtökohtana käytettiin monilähde-VMI-aineiston tietoja vuodelle 2015. Simulointien 
tulokset on koottu 16 m × 16 m rasteriaineistoksi, joka kattaa Suomen koko metsätalousmaan pinta-alan 
(metsämaa, kitumaa, joutomaa). Hiilen sidonnan tavoitteeksi asetettiin PREBAS-simuloinneissa mah-
dollisimman suuri puuston hiilivarasto aikajaksolla 2034–2050. Metsien kasvua simuloitiin nykyilmas-
tossa vuoteen 2050 saakka ilman, että niihin kohdistettiin mitään hakkuita. Simuloinnin tuloksista las-
kettiin keskimääräinen metsien puuston hiilivarasto vuosille 2034–2050 suojelualueiden (suojelumaski 
1; ks. luku 3.2) ulkopuolisille metsäalueille. Koska puustoon sitoutunut hiili on vain osa metsän hiiliva-
rastosta, tuloksia täydennetään myöhemmin saman ajanjakson vuosittaisilla hiilensidonnan arvioilla 
sekä maaperän ja aluskasvillisuuden hiilivaraston simulointituloksilla. On myös huomattava, että vuo-
sina 2015–2021 toteutuneet hakkuut eivät ole mukana simuloinnissa. Siksi simuloinnit antavat paikoi-
tellen, etenkin tuoreiden hakkuualojen osalta, liian optimistisen kuvan puuston hiilivarastoista mallin-
nuksen ajanjaksolle 2034–2050.  

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/potentiaalisen-tulvametsan-tai-metsaluhdan-esiintymistodennakoisyys
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/potentiaalisen-tulvametsan-tai-metsaluhdan-esiintymistodennakoisyys
https://www.syke.fi/hankkeet/tiima
https://www.syke.fi/hankkeet/tiima
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/forest-modelling/forest-models/prebas
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5.3 Suojelun nykytilanne 

5.3.1 Metsien yleinen suojelutilanne 
Vuonna 2019 Suomessa oli suojeltu tuottavasta metsämaasta (puuston kasvu >1 m3/ha/v) 6,0 %, heikko-
tuottoisesta (puuston kasvu 0,1‒1,0 m3/ha/v) ja vähäpuustoisesta kitumaasta 40,2 % sekä metsä- ja kitu-
maan yhteisalasta 9,8 % (Luonnonvarakeskus 2019, 2020). Näillä alueilla hakkuut eivät ole sallittuja, ja 
ne käsittävät varsinaiset lakisääteiset suojelualueet (kansallispuistot ym.), erämaa-alueet, lakisääteiset 
suojelukohteet valtion metsätalousmaalla (luonnonsuojelulaki), luonnonsuojelualueeksi varatut alueet 
valtionmaalla, yksityismaiden suojelualueet ja luonnonsuojelulain mukaiset kohteet (erityisesti suojelta-
van lajin esiintymät sekä suojellun luontotyypin rajausalueet yksityismailla). 

Nämä suojellut metsät jakautuvat hyvin epätasaisesti, sillä Suomen eteläpuoliskolla metsämaasta on 
suojeltu 2,7 % ja pohjoispuoliskolla 10,0 % (taulukko 5.1). Suojellusta metsämaasta 75 % ja suojellusta 
kitumaasta peräti 94,6 % on Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomessa suojelu on painottunut Pohjois-Lap-
piin (Metsä- ja Tunturi-Lappi), missä metsämaasta on suojeltu 40 % ja kitumaasta 60 % (Virkkala ym. 
2000). Pohjois-Lapissa sijaitsevat Suomen laajimmat suojelualueet, kuten monet kansallis- ja luonnon-
puistot sekä erämaa-alueet.  

Kitumaasta on Etelä-Suomessa suojeltu 17,5 % ja Pohjois-Suomessa lähes puolet (43,4 %). Suojel-
lusta kitumaasta on Metsähallituksen kuviotietoaineiston perusteella (maaliskuu 2021) tunturikoivikoita 
tai -kankaita 47,3 % (5832 km2), boreaalisiksi luonnonmetsiksi luokiteltuja 24,0 % (2967 km2), rämeitä 
18,7 % (2310 km2) ja korpia 4,5 % (553 km2). Tunturikoivikot ja -kankaat sekä vähäpuustoiset kitu-
maarämeet ovat boreaaliselle metsälajistolle marginaalisia elinympäristöjä mutta merkittäviä sekä tun-
turi- että suolajistolle. Esimerkiksi rämeet ovat keskeisiä monille perhoslajeille. Tässä raportissa tunturi-
koivikot ja -kankaat käsitellään osana tuntureita (ks. luku 9) ja rämeet ja korvet osana soita (ks. luku 6). 

 Mikäli rajoitetussa metsätalouskäytössä (METI-luokittelu) olevat suojelu- ja metsätalousalueet ote-
taan mukaan, suojellun metsämaan alan osuus on 8,2 %, kitumaan 47,8 % sekä yhdistetyn metsä- ja ki-
tumaan 12,6 % (taulukko 5.1, Luonnonvarakeskus, 2019, 2020). 

Taulukko 5.1. Suojellut metsät (hakkuut eivät sallittuja) sekä suojellut ja rajoitetussa 
metsätalouskäytössä olevat metsät metsämaalla ja kitumaalla sekä yhdistetyllä metsä- ja kitumaalla 
(Luonnonvarakeskus 2019, 2020). Etelä-Suomi = Suomen eteläpuolisko, Pohjois-Suomi = Suomen 
pohjoispuolisko (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi).  

  Suojellut metsät  
km2 (% kustakin maaluokasta)  

Suojellut ja rajoitetussa metsätalouskäytössä  
km2 (% kustakin maaluokasta)  

Alue  Metsämaa  Kitumaa  Metsä- ja kitumaa  Metsämaa  Kitumaa  Metsä- ja kitumaa  

Etelä-
Suomi  

3007,4  
(2,7)  

561,3  
(17,5)  

3568,6  
(3,1)  

5080,4  
(4,5)  

1069,5  
(33,4)  

6149,9  
(5,3)  

Pohjois-
Suomi  

9063,1  
(10,0)  

9738,1  
(43,4)  

18 801,1  
(16,7)  

11 504  
(12,8)  

11 166,5  
(49,8)  

22 670,5  
(20,1)  

Koko maa  12 070,5  
(6,0)  

10 299,2  
(40,2)  

22 369,7  
(9,8)  

16 584,4  
(8,2)  

12 236  
(47,8)  

28 820,4  
(12,6)  

5.3.2 Kangasmetsien suojelutilanne 
Kaikkein vähiten kangasmetsistä on suojeltu Etelä-Suomeen (hemi-, etelä- ja keskiboreaalinen) keskit-
tyviä lehtomaisia kankaita (1 % niiden alasta) ja eniten kuivia kankaita (15 %, taulukko 5.2, Kouki ym. 
2018b). Kangasmetsien luontotyyppien kokonaisalasta yli puolet (53 %, taulukko 5.2) on tuoreita kan-
kaita, ja toiseksi eniten on kuivahkoja kankaita (27 %, Kouki ym. 2018b). Karukkokankaat ovat vähen-
tyneet, ja niiden osuus on enää vain 0,1 % kangasmetsien alasta. 
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Suojeltujen vanhojen metsien osuus vaihtelee varsin paljon kangasmetsien eri luontotyypeillä. Van-
hoja, havupuuvaltaisia lehtomaisia kankaita on suojeltu 9 % ja vanhoja kuivahkoja kankaita 41 % niiden 
alasta. Sen sijaan vanhoista kuivista kankaista on suojeltu 69 % (taulukko 5.2). Pohjois-Suomessa (poh-
joisboreaalinen vyöhyke) on suojeltu lähes kaikista vanhojen kangasmetsien luontotyypeistä 50 % tai 
enemmän (vanhoja, havupuuvaltaisia lehtomaisia kankaita lukuun ottamatta, taulukko 5.2).  

Taulukko 5.2. Kangasmetsien eri luontotyyppien osuus kaikista kangasmetsistä sekä suojeltu osuus 
kustakin luontotyypistä.  Suojeltujen vanhojen metsien osuus esitetty erikseen kustakin ylätason 
luontotyypistä (Kouki ym. 2018b). 

Kankaat  Osuus kangasmet-
sistä (%) / Vanhojen 
metsien osuus yläta-
son luontotyypistä 
(%)  

Suojeltu osuus (%) 
Etelä-Suomessa 
(hemi-, etelä- ja kes-
kiboreaalinen vyö-
hyke)  

Suojeltu osuus (%) 
Pohjois-Suomessa 
(pohjoisboreaalinen 
vyöhyke)  

Suojeltu 
osuus koko 
maassa  

Lehtomaiset   16  1  12  1  

/Vanhat havupuuval-
taiset  

2  10  <1  9  

Tuoreet  53  2  19  7  

/Vanhat havupuuval-
taiset  

5  27  50  42  

/Vanhat lehtipuuval-
taiset lehtomaiset ja 
tuoreet  

<1  9  50  33  

Kuivahkot  27  2  19  8  

/Vanhat  7  14  50  41  

Kuivat  4  4  30  15  

/Vanhat  7  19  75  69  

Karukko  0,1  -  -  10  

 

5.3.3 Muiden metsäluontotyyppien suojelutilanne 

Lehdot 

Lehdot on sekä kansallisesti uhanalainen luontotyyppi (VU) että luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi 
(9050), jonka suojelutaso on arvioitu epäsuotuisaksi ja riittämättömäksi (Ympäristöhallinto 2020a). 
Uhanalaisuusarvioinnin (LuTU) ja direktiiviraportoinnin lehdot eivät vastaa toisiaan. Luontodirektiivin 
lehtoihin sisältyvät LuTU-lehtojen lisäksi lehtokorvet ja tunturikoivulehdot, ja niihin puolestaan eivät 
sisälly raviini- ja rinnelehdot (9810). 

Lehtojen suojelutilanteen arviointi on haastavaa, sillä niiden kokonaispinta-alasta on olemassa hy-
vin erilaisia arvioita. Kansallisen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan lehtoja on suojelualu-
eilla runsaat 3 % lehtojen kokonaisalasta (Kouki ym. 2018a). Luontodirektiivin raportoinnin osalta leh-
toja on arveltu olevan yhteensä noin 1 500–3 600 km² Suomessa, ja näistä vain noin 100–140 km² (alle 
10 %) on suojelualueverkostossa (Ympäristöhallinto 2019). Lehtojen esiintyminen painottuu hemibore-
aaliselle vyöhykkeelle sekä eri puolilla maata sijaitseviin lehtokeskuksiin, kuten esimerkiksi eteläbore-
aalisen vyöhykkeen Hämeen ja Pohjois-Savon lehtokeskuksiin (Kouki ym. 2018a). Alpiinisella alueella 
on arvioitu olevan vain noin 9 km² lehtoja (lähinnä tunturikoivulehtoja), joista suurin osa (noin 7,3 km²) 
sijaitsee suojelualueilla. (Ympäristöhallinto 2019) 
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Harjumetsien valorinteet 

Harjumetsien valorinteet ovat kansallisesti vaarantuneeksi (VU) arvioitu luontotyyppi. Valorinteiden 
suojeluosuusarviot vaihtelevat tässä tarkastelussa käytetyillä suojelu- tai rajoitetun käytön aineistoilla 
Etelä-Suomessa 4,4 ja 14 %:n välillä ja Pohjois-Suomessa 18 ja 31 %:n välillä. Harjumetsiä on erityisen 
paljon eteläboreaalisella vyöhykkeellä Etelä-Suomessa (kuva 5.4), missä on laajoja reunamuodostumia, 
kuten Salpausselät ja pitkiä harjujaksoja. Paikkatietotarkastelun perusteella potentiaalisia harjumetsien 
valorinteitä on Suomessa 83 000 ha (Kouki ym. 2018b), mutta edustaviksi näistä on arvioitu vain  
1 000–2 000 ha. 

Harjumetsien valorinteet sisältyvät luontodirektiivin laajempaan luontotyyppiin harjumetsät (9060), 
jonka suojelutaso on epäsuotuisa, huono (Ympäristöhallinto 2020a). Direktiiviraportoinnissa harjumet-
sille on annettu erittäin karkea pinta-ala-arvio 7 000 km², ja näistä on arvioitu suojelussa olevan vain 
pieni osa, noin 378–440 km² (Ympäristöhallinto 2019). Suuri osa harjumetsistä on tavanomaista talous-
metsää. 
 

 

Kuva 5.4. Potentiaalisten harjumetsien valorinteiden pinta-alat (km2) ja suojeltujen tai käytöltään 
rajoitettujen alueiden osuudet metsäkasvillisuusvyöhykkeiden lohkoilla. Harjumetsien valorinneaineiston 
lähde: Kartano (2017, 2018). 
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Tulvametsät ja metsäluhdat  

Tulvametsät ovat vesistöjen varsien metsiköitä, joiden kasvillisuudessa näkyvät toistuvan tulvan aiheut-
tamat rakennepiirteet ja lajistovaikutukset. Tulva voi nousta keväällä lumen sulamisen jälkeen tai ke-
sällä tai syksyllä rankkasateiden seurauksena. Tulvametsien säilymiselle on tärkeää tulvien toistuminen 
vuosittain tai muutamien vuosien välein. Tulvametsät ovat luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi 
(91E0), jonka suojelutaso on arvioitu Suomessa epäsuotuisaksi (sekä boreaalisella että alpiinisella alu-
eella) (Ympäristöhallinto 2020a). Inventointiohjeen (SYKE & Metsähallitus 2020) mukaan luontodirek-
tiivin mukaisella luontotyypillä tarkoitetaan jokien, järvien ja jokisuistojen rannoilla ja saarilla olevia 
tulvametsiä (ei merenrannoilla), koska sedimentin kertyminen on luontotyypin olennainen piirre. Tulva-
metsät voivat olla myös havupuuvaltaisia (yleensä tulvakausi lyhyt). 

Kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa sisämaan tulvametsät on arvioitu vaarantuneeksi (VU) luon-
totyypiksi määrän historiallisen vähenemisen perusteella (Kouki ym. 2018a). Kansallisessa uhanalai-
suusarvioinnissa ei erotettu rannikon tulvametsiä, vaan ne lukeutuivat rannikon metsätyyppeihin, mm. 
kosteisiin leppälehtoihin, jotka on arvioitu silmälläpidettäviksi (NT, Reinikainen ym. 2018). 

Metsäluhdat ovat luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (9080), jonka suojelutaso on arvioitu Suo-
messa epäsuotuisaksi. Kansallisesti luontotyyppi on puolestaan arvioitu puutteellisesti tunnetuksi (DD, 
Kaakinen ym. 2018). Metsäluhdat ovat ohutturpeisia puustoisia soita, joille on luonteenomaista pintave-
sien eli puro-, joki- tai järviveden pysyvä tai pitkäaikainen vaikutus. Erilaiset vedenpinnantasot vaihtele-
vat luontotyypillä pienipiirteisesti. (Kaakinen ym. 2018, Suomen ympäristökeskus 2020.) 

Inventointiohjeen (SYKE & Metsähallitus 2020) perusteella luontotyyppiin luetaan Natura 2000 -
luontotyyppioppaan määritelmän mukaiset lehtipuustoiset luhdat. Ne ovat usein sekapuustoisia. Vallit-
sevana puulajina voi olla hieskoivu, tervaleppä, harmaaleppä tai puumaiset pajut. Luonnonsuojelulain 
mukaiset tervaleppäkorvet edustavat käytännössä tätä luontotyyppiä. 

Tarkempaan paikkatietotarkasteluun valittujen rannikon tulvametsien ja metsäluhtien osuudesta 
valtaosa sijoittuu merialueesta riippumatta suojelun ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuolelle (taulukko 
5.3). Korkeimpia suojeluosuudet (suojelun ja rajoitetun käytön alueet) ovat Perämeren (34 %) ja Meren-
kurkun (30 %) alueilla, heikoin suojelutilanne on Saaristomerellä, jossa vain 12 % potentiaalisista tulva-
metsistä ja metsäluhdista sijaitsee suojelun ja rajoitetun käytön alueilla. 

Taulukko 5.3. Rannikon potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien suojeluosuudet eri merialueilla. 

Merialue  Suojeltu % (ha)  Lisäksi Na-
tura-alu-
eilla % (ha)
  

Lisäksi ra-
joitetun 
käytön alu-
eilla % (ha)
  

Suojelun ja 
rajoitetun käy-
tön ulkopuo-
lella % (ha)  

Yhteensä ha   

Suomenlahti  14 (453)  4 (137)  3 (83)  79 (2488)  3162  

Saaristomeri  7 (201)  4 (101)  1 (26)  88 (2478)  2806  

Selkämeri  10 (190)  9 (177)  2 (44)  79 (1526)  1937  

Merenkurkku  26 (842)  3 (85)  1 (24)  70 (2227)  3178  

Perämeri  24 (1224)  6 (323)  4 (199)  66 (3437)  5183  

 

5.3.4 Muiden EU:n luontodirektiivin metsäisten luontotyyppien suojelutilanne 
EU:n luontodirektiivin liitteessä I on lueteltu yhteisön alueella esiintyvät luontotyypit, joita pyritään 
suojelemaan Natura 2000 -suojelualueverkostolla. Pinta-alaltaan merkittävin näistä luontotyypeistä on 
boreaaliset luonnonmetsät, mutta myös monissa muissa metsäisissä luontotyypeissä voi olla monimuo-
toisuudelle arvokkaita luonnontilaisia, luonnontilaisen kaltaisia tai puustoltaan vanhoja metsiä. Monista 
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harvinaisista luontotyypeistä kohtalainen osa on jo suojelualueverkostossa, ja sen ulkopuolella on hyvin 
vähän kohteita. Tietoa luontodirektiivin luontotyyppien määritelmistä löytyy luontotyyppioppaista (Ai-
raksinen & Karttunen 2001, European Commission 2013, SYKE & Metsähallitus 2020).  

Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppien tilasta ja kehityssuunnasta raportoidaan kuuden vuoden 
välein EU:n komissiolle luontodirektiivin artiklan 17 perusteella (Ympäristöhallinto 2019). Raportoin-
nissa tarkastellaan luontotyyppien suojelutasoa, ja raportointi käsittää niin Natura 2000 -verkostossa 
olevat kohteet, kuin sen ulkopuoliset alueet. Tieto suojelualueverkon sisältä on huomattavasti tarkempaa 
kuin sen ulkopuolelta. Alla on nostettu esiin niiden luontodirektiivin metsäisten luontotyyppien rapor-
toitua suojelutilannetta, joihin ei ole jo aiemmin viitattu tekstissä (luku 5.3.3). Puustoiset suot on käsi-
telty luvussa 6 (Suot) ja tunturikoivikot luvussa 8 (Tunturit). 

Boreaaliset luonnonmetsät (9010)    

Boreaaliset luonnonmetsät on luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltu luontotyyppi. Luonnonmetsiä on 
arvioitu olevan Suomessa noin 12 990 km², ja tästä 9 286–9 628 km² (71–76 %) on suojelualueverkos-
tossa (Ympäristöhallinto 2019). Vastaavasti 3 362–3 704 km² on verkoston ulkopuolella. Pääosa luon-
nonmetsistä (12 000 km²) sijaitsee boreaalisella alueella, jossa luontotyypin suojelutaso on arvioitu epä-
suotuisaksi ja riittämättömäksi. Boreaalisella alueella luonnonmetsistä on arvioitu olevan 8 900–9 100 
km² suojelualueilla ja 2 900–3 100 km² niiden ulkopuolella (Ympäristöhallinto 2019). Alpiinisella vyö-
hykkeellä, jolla suojelutaso on suotuisa, vakaa, on arvioitu olevan noin 990 km² boreaalisia luonnonmet-
siä, joista on suojelussa 386–528 km² ja suojelun ulkopuolella 462–604 km² (Ympäristöhallinto 2019). 
Luonnonmetsiin luetaan luontodirektiivin seurannassa myös kangaskorvet ja -rämeet. Inventointioh-
jeessa (SYKE & Metsähallitus 2020) turvekankaat merkitään boreaaliseksi luonnonmetsäksi vain, jos 
kohteen puusto ja kasvillisuus ovat täysin kangasmetsän kaltaista ja luontotyypin kriteerit täyttyvät. 
(Ympäristöhallinto 2019, 2020a.) 

Jalopuumetsät (9020) 

Jalopuumetsät on luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltu luontotyyppi, jonka suojelutaso on epäsuo-
tuisa, riittämätön (Ympäristöhallinto 2020a). Luontotyyppiin sisältyvät jalopuuvaltaisten lehtojen luon-
nontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat (ohjeellisesti puusto yleensä ylittänyt metsätaloudellisen uudista-
misiän) sukkessiovaiheet (SYKE & Metsähallitus 2020). Luontodirektiivin tarkoittamien 
jalopuumetsiköiden kokonaispinta-ala ei ole tiedossa. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa jalo-
puulehtojen pinta-alaksi, poislukien pähkinälehdot, on arvioitu 23–27 km2 (Kouki ym. 2018b), ja luon-
nonsuojelulakiuudistuksen yhteydessä puolestaan edustaville jalopuumetsiköille on arvioitu yhteispinta-
ala 45 km2 (Ympäristöministeriö 2021). Suojelualueilla luontodirektiivin jalopuumetsiä on SAKTI-ai-
neiston (2021) perusteella vain 3,4 km2. 

Vanhat tammimetsät (9190) 

Vanhat tammimetsät on erittäin niukkana ja harvinaisena Suomessa esiintyvä luontotyyppi, johon kuu-
luvat sellaiset tammea kasvavat kangasmetsät, joissa puusto on vanhaa (ohjeellisesti yli 100-vuotiasta) 
(SYKE & Metsähallitus 2020). Luontotyypin suojelutaso on epäsuotuisa, riittämätön (Ympäristöhallinto 
2020a). Luontodirektiivin tarkoittamien vanhojen tammimetsien kokonaispinta-ala ei ole tiedossa. Suo-
jelualueilla luontodirektiivin vanhoja tammimetsiä on SAKTI-aineiston (2021) perusteella vain 0,3 km2. 
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Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030) 

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät on luontodirektiivin ensisi-
jaisesti suojeltu luontotyyppi, jonka suojelutaso on epäsuotuisa, huono (Ympäristöhallinto 2020a). 
Luontotyyppiä on luontodirektiivin raportoinnin yhteydessä arvioitu olevan Suomessa yhteensä 180 km² 
(Ympäristöhallinto 2019), josta 106 km² sijaitsee suojelualueilla. Suojelualueiden ulkopuolella on 74 
km². Tämä EU:ssa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa tavattava erikoinen luontotyyppi kaipaa erillistä 
jatkotarkastelua (ks. myös luku 8: Rannikko).  

Raviini- ja rinnelehdot (9180) 

Raviini- ja rinnelehtoja voidaan pitää lehtojen erityistyyppinä, sillä ko. luontodirektiivin luontotyyppi on 
määritelty tuoreeksi lehdoksi, jossa esiintyy jalopuita. Esiintymiselle olennaista on topografia: raviini- ja 
rinnelehdot esiintyvät kivikkoisilla, louhikkoisilla tai kallioisilla rinteillä ja rinteiden juurille syntyneissä 
kivikoissa. Kyseessä on Suomessa harvinainen luontotyyppi, jonka suojelutaso on epäsuotuisa, riittämä-
tön ja joka on luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltu luontotyyppi (Ympäristöhallinto 2020a). Raviini- 
ja rinnelehtojen esiintyminen tunnetaan puutteellisesti, mutta valtaosan arvioidaan sijaitsevan suojelu-
alueilla. 

5.4 Suojelutarpeiden painopisteet 

5.4.1 Uhanalaisten ja silmälläpidettävien metsälajien sekä luontodirektiivin  
metsälajien esiintymät 
Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymät heijastavat osin havainnointiaktiivisuutta eli ha-
vainnoinnissa on alueellista vaihtelua, ja esiintymiä löytyy todennäköisesti tarkemmalla tutkimuksella 
myös tässä esitettyjen alueiden ulkopuolelta. Tässä esitettävät alueet ovat kuitenkin todennettuja uhan-
alaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymien keskittymiä.   

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien metsälajien havaittuja esiintymiä suojelun ja rajoitetun käytön 
ulkopuolella on erityisesti Etelä-Suomessa (kuva 5.5). Tällaisia alueita ovat eteläisimmässä Suomessa 
Länsi-Uusimaa Helsingin ympäristöstä Hankoniemelle, Turun ympäristö, Tampereen ja Hämeenlinnan 
ympäristöt, Lahden-Kouvolan seutu, Kaakkois-Suomen Haminan ja Lappeenrannan ympäristöt. 

Keski-Suomessa keskeisiä alueita ovat Jyväskylän ympäristö, Savossa Kuopion ja Mikkelin ympä-
ristöt. Pohjanmaalla keskeisiksi alueiksi uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien keskittyminä nousevat 
rannikkoalueet Vaasan ja Pietarsaaren ympäristössä. Kainuussa tärkeitä alueita ovat Oulujärven itäpuo-
liset alueet, Kainuun vaarajakso ja pohjoisen Suomussalmen alueet. Lapissa esille nousevat erityisesti 
Lapin kolmion metsäalueet Lounais-Lapissa ja Rovaniemen itäpuoliset alueet.   

Suojelluilla ja rajoitetun käytön alueilla (kuva 5.6) uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiinty-
mien keskittymiä on runsaasti monilla Lapin, Koillismaan ja Kainuun alueilla, mm. Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistossa, Värriön ja Pisavaaran luonnonpuistossa, Oulangan ja Hossan kansallispuistossa, Kai-
nuun vaarajakson suojelualueilla sekä Hiidenportin kansallispuistossa ja sen lähialueiden suojelluilla 
alueilla. Etelä-Suomessa uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien keskittymiä suojelluilla alueilla on 
mm. Pohjois-Karjalassa Ruunaalla ja Patvinsuon kansallispuistossa ja niiden ympäristössä sekä Kolin 
kansallispuistossa, Kuopion ympäristössä, Hämeen Evolla sekä monin paikoin Uudenmaan ja Lounais-
Hämeen suojelluilla alueilla ja Turun ympäristössä, erityisesti Ruissalossa (kuva 5.6). 
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Kuva 5.5. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
metsälajien lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa, esiintymät lämpökarttana ja painotettuna 
uhanalaisuusluokalla (Suomen Lajitietokeskus 2021). Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja niiden lohkot (ks. 
myös 3.1): 1 = hemiboreaalinen, 2 = eteläboreaalinen, 3 = keskiboreaalinen, 4 = pohjoisboreaalinen; 1a 
= Ahvenanmaa, 1b = lounainen rannikkomaa, 2a = Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko, 2b = Järvi-
Suomi, 3a = Pohjanmaa, 3b = Pohjois-Karjala – Kainuu, 3c = Lapin kolmio, 4a = Koillismaa, 4b = 
Peräpohjola, 4c = Metsä-Lappi, 4d = Tunturi-Lappi. 

 

Luontodirektiivin metsälajit 

Ensisijaisesti metsissä eläviä luontodirektiivin (liite II ja IV) lajeja on Suomessa yhteensä noin 40 (42 
lajitasolla, lisäksi poronjäkälät, rahkasammalet ja riidenlieot; elinympäristö määritelty lajien Punaisen 
kirjan verkkopalvelun mukaan). Näistä 25 lajin suojelutaso on katsottu boreaalisella alueella epäsuotui-
saksi (Ympäristöhallinto 2020b). Sutta lukuun ottamatta kaikkien metsälajien suojelutaso on arvioitu 
alpiinisella alueella suotuisaksi. Ylivoimaisesti eniten havaintoruutuja on liito-oravalla (ks. 5.2.1), jonka 
suojelutaso on katsottu epäsuotuisaksi, riittämättömäksi. Tässä aineistossa liito-oravan havaintoruu-
duista noin 16 % on suojelualueilla ja yhteensä noin 25 % suojelluilla tai käytöltään rajoitetuilla alueilla. 
Liito-oravan havaintoruutuaineistossa on paikallista vaihtelua, joka johtuu osin havainnointiaktiivisuu-
den vaihtelusta. Ennustemallinnukseen perustuvassa liito-oravan esiintymistodennäköisyydessäkin on 
kuitenkin suurta paikallista vaihtelua, ja korkeimmat esiintymistodennäköisyydet ovat mallinnuksen pe-
rusteella Lounais- ja Länsi-Suomessa (Lounaismaalla ja Pohjanmaan rannikkomaalla), Kaakkois-Suo-
messa sekä Pohjois-Savossa (Jokinen ym. 2019). 
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Kuva 5.6. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien metsälajien havainnot suojelluilla ja rajoitetun käytön 
alueilla painotettuna esiintymien määrällä (Suomen Lajitietokeskus 2021).   

Seuraavaksi eniten havaintoruutuaineistossa on luontodirektiivin metsälajeista esiintymiä suojeluta-
soltaan epäsuotuisaksi, riittämättömäksi arvioidulla viitasammakolla (Rana arvalis, kosteat ympäristöt, 
ensisijaiseksi elinympäristöksi merkitty metsät), joka ei ole uhanalainen tai silmälläpidettävä laji. Vii-
tasammakkoruutuja on yli 2 400 ja niistä 30–39 % sijaitsee suojelu- tai rajoitetun käytön alueilla. Run-
saslukuisina aineistossa esiintyvät myös lehtometsien tikankontti (Cypripedium calceolus) ja neidon-
kenkä (Calypso bulbosa), joiden esiintymistä suurin osa sijaitsee Lapin kolmion sekä Kuusamon 
kalkkialueilla. Molemmilla lajeilla suojelutaso on arvioitu epäsuotuisaksi, riittämättömäksi. Tikankontin 
ja neidonkengän tunnetuista havaintoruuduista yli puolet sijaitsee suojelualueilla. 

Näennäisesti korkeimpia suojeluosuuksia on tässä aineistossa jalopuumetsien lajeilla vennajäärä 
(Mesosa myops), katkokynsisammal (Dicranum viride) ja erakkokuoriainen (Osmoderma barnabita) 
sekä vanhojen metsien lajeilla punahärö (Cucujus cinnaberinus), lahokapo (Boros schneideri) ja hitu-
pihtisammal (Cephalozia macounii). On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon näiden lajien esiintymien 
korkeassa suojellussa osuudessa on kyse näiden lajien inventointiaktiivisuuden keskittymisestä ole-
massa oleville suojelualueille ja kuinka paljon nämä melko vaateliaat metsälajit todella esiintyvät vain 
suojelualueiden metsissä. Luontodirektiivin lajien uhkatekijöitä selvittäneen tutkimuksen mukaan sopi-
van elinympäristön ja suojelualueiden peittävyyden välillä on positiivinen korrelaatio, mutta korkea 
suojelualueiden peittävyys ei yksiselitteisesti tarkoita korkeaa sopivan elinympäristön määrää esimer-
kiksi elinympäristön valinnaltaan erikoistuneelle lajille (Heikkinen ym. 2021). Tutkimuksessa nousi 
esiin punahärön esiintymien korkea suojeltu osuus ja toisaalta merkittävä riski ilmastonmuutokselle, 
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myös katkokynsisammalen osalta etenkin vesitaseen muutoksiin liittyvä ilmaston muuttuminen on va-
kava riskitekijä tulevaisuudessa (Heikkinen ym. 2021). 

5.4.2 Indikaattorimetsälintulajien pesimäalueet 
Indikaattorilintulajien pesimämetsien ennustetut korkean todennäköisyyden alueet ovat riippumattomia 
havainnointi-intensiteettistä, koska ennusteet tehtiin metsävaratiedon perusteella koko maahan. Tässä 
analyysissä tarkasteltiin sekä kaikkia ennustettuja alueita (kuva 5.7a) että pelkästään suojelun ulkopuoli-
sia alueita (kuva 5.7b). Lapin alueita tulee ennusteisiin mukaan vähän, sillä tutkitut lintulajit ovat pää-
sääntöisesti eteläisiä (ks. 5.2.2 Metsälintulajien ennustemallinnus).   

Koko etelärannikko Hangosta Kaakkois-Suomeen on indikaattorilintulajien korkean esiintymisto-
dennäköisyyden aluetta (kuva 5.7). Evon seutu Hämeessä ja Hämeen lehtokeskuksen alue laajemmin 
sekä Päijänteen itäpuolinen alue Etelä-Savoon asti ovat erittäin keskeisiä, mutta myös Jyväskylän, Hä-
meenlinnan ja Tampereen ympäristö nousevat esille samoin kuin punaisen listan lajien esiintymisalu-
eissa. Myös Pohjois-Savon alue, erityisesti Kuopion ympäristö (Pohjois-Savon lehtokeskus), korostuu 
korkean esiintymistodennäköisyyden alueena, ja siellä on myös punaisen listan lajien esiintymiskeskit-
tymä. Etelä-Savossa korkeimmat esiintymistodennäköisyyden arvot ovat suojelualueilta Linnansaaren ja 
Koloveden kansallispuistoista, mutta myös näiden alueiden lähiympäristössä on korkean esiintymisto-
dennäköisyyden alueita. Pohjois-Karjalasta korkeimmat arvot tulevat Kolin ja Patvinsuon kansallispuis-
toista sekä Ruunaan luonnonsuojelualueelta ja myös jonkin verran niiden ympäristöstä (kuva 5.7).    

Kainuussa useat korkean esiintymistodennäköisyyden alueet ovat suojelualueita (kuva 5.7a): 
Hiidenportin kansallispuisto, Teerisuon-Lososuon luonnonsuojelualue, Ulvinsalon luonnonpuisto ja Eli-
myssalon luonnonsuojelualue sekä monet vanhojen metsien suojelualueet, jotka sijaitsevat Itä-Kai-
nuussa. Länsi-Kainuussa korkean esiintymistodennäköisyyden alueita ovat Kainuun vaarajaksolla sijait-
sevat Pisavaaran luonnonpuisto ja Siikavaaran luonnonsuojelualue, mutta Kainuun vaarajaksolla on 
myös muualla merkittäviä alueita (kuva 5.7b). Lisäksi tarkastelussa esiin nousevat Oulujärven itä- ja 
kaakkoispuolisella seudut, kuten punaisen listan lajien esiintymissäkin.  

Pohjoisboreaalisen vyöhykkeen Koillismaan lohkolla erottuvat monet suojelualueet korkean esiin-
tymistodennäköisyyden alueina (kuva 5.7a): Martinselkosen luonnonsuojelualue Suomussalmella, Paju-
puronsuon, Romevaaran, Närängänvaaran ja Virmajoen luonnonsuojelualueet Etelä-Kuusamossa, Syöt-
teen kansallispuisto Taivalkoskella ja Pudasjärvellä sekä Oulangan kansallispuisto Pohjois-Kuusamossa 
ja Etelä-Sallassa. Lapin kolmion alueella Lounais-Lapissa on korkean esiintymistodennäköisyyden alu-
eita, kuten punaisen listan esiintymissäkin. Korkeimmat esiintymistodennäköisyyden arvojen keskitty-
mät ovat luonnonsuojelualueilta, kuten Pisavaaran luonnonpuistosta. Muualla Lapissa korkeita esiinty-
mistodennäköisyyden arvoja on mm. Rovaniemen länsipuolella (mm. Louevaaran suojelualue), Pallas-
Yllästunturin kansallispuistossa ja Lemmenjoen kansallispuistossa (kuva 5.7a,b). 

5.4.3 Luontotyyppikohtaiset tulokset 
Metsien luontotyyppitarkastelussa tyydyttiin muutamaan esimerkinomaiseen paikkatietotarkasteluun 
kahdesta pääsyystä. Ensinnäkin metsäluontotyypeistä ei ole kattavaa paikkatietoaineistoa läpi Suomen, 
vaan erilaisten luontotyyppien tunnistaminen paikkatiedoista vaatii usein pitkällistä mallintamiseen ja 
muihin menetelmiin pohjautuvaa työtä (ks. esim. POTUT-hanke, Suomen ympäristökeskus 2022). 
Toiseksi, jos luontotyyppikohtaista paikkatietoa on kerätty, aineistonkeruu on yleensä keskittynyt suo-
jelu- ja Natura-alueille, eikä luontotyyppien suojelemattomia osuuksia siten voida aineistosta selvittää. 
Tämä on tilanne mm. useimpien direktiiviluontotyyppien osalta. Luontotyyppien seurantaa kehitetään 
aktiivisesti meneillään olevassa Luontotyyppien seurannan kehittäminen Suomessa -hankkeessa (LU-
SEK, Suomen ympäristökeskus 2021). 
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Kuva 5.7. Indikaattorilintulajien (mehiläis-, kana- ja hiirihaukka, pohjan-, valkoselkä- ja pikkutikka) 
pesimämetsien ennustetut korkean todennäköisyyden alueet, vähintään yhden indikaattorilintulajin 
esiintymistodennäköisyys >0,8. Kaikki ennustetut alueet (a) ja suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuoliset 
ennustetut alueet on esitetty erikseen (b). 

Lehdot  

Lehdot on luontodirektiivin luontotyyppitarkastelussa määritelty suojelutasoltaan epäsuotuisaksi (Ym-
päristöhallinto 2020a) ja kansallisessa uhanalaisuustarkastelussa arvioitu vaarantuneeksi (VU) luonto-
tyypiksi (Kouki 2018a). Lehtoja on eniten Etelä- ja Itä-Suomessa (kuva 5.8; Kouki ym. 2018a, 2018b). 
Myös Pohjois-Suomessa on muutamia tärkeitä lehtokeskittymiä mm. Lapin kolmion alueella. Paikkatie-
toaineistojen yhteistarkastelun perusteella erottuvat lehtoalueet sijoittuvat melko hyvin tunnetuille lehto-
keskuksille (kuva 5.8). Suurin osa lehtokeskusten ulkopuolelle asettuvista lehtoaineistoista sijoittuu Hä-
meen ja Keski-Karjalan lehtokeskusten läheisyyteen. 
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Kuva 5.8. Lehtojen osuus (%) pinta-alasta ympyrässä, jonka säde on kaksi kilometriä. Laskettu ArcMap-
ohjelman Focal Statistics-toiminnolla. Lehtoaineiston lähteet: SAKTI (2022), Suomen metsäkeskuksen 
kuviotiedot (2021), Suomen metsäkeskuksen hilatiedot (2021) ja Monilähde-VMI (2018). 
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Kuva 5.9. Lehtojen suojelutilanne. Lehtoaineiston lähteet: SAKTI (2022), Suomen metsäkeskuksen 
kuviotiedot (2021), Suomen metsäkeskuksen hilatiedot (2021) ja Monilähde-VMI (2018). 
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Kun tarkastellaan paikkatietoaineistojen perusteella tunnistettujen lehtojen suojelutilannetta, havai-
taan, että pohjoisboreaalista vyöhykettä lukuun ottamatta valtaosa lehdoista sijaitsee suojeltujen ja rajoi-
tetun käytön alueiden ulkopuolella (kuva 5.9). Rajoitetun käytön alueet ovat mm. metsälakikohteita 
(metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt). 

Erillisessä punaisen listan lehtolajien (ensi- ja toissijainen elinympäristö) tarkastelussa suojelun ja 
rajoitetun käytön ulkopuolella sijaitsevia lajiesiintymiä on eniten etelärannikolla ja Hämeen ja Pohjois-
Savon lehtokeskusten alueella (kuva 5.10). Suojelun ja rajoitetun käytön alueilla olevia punaisen listan 
lehtolajeja on runsaasti hemiboreaalisella vyöhykkeellä ja Pohjois-Kuusamon sekä Lapin kolmion lehto-
keskusten alueilla (kuva 5.11). Jonkin verran punaisen listan lehtolajistoa on myös Hämeen, Pohjois-
Savon ja Kainuun vaarajakson lehtokeskusten suojelualueilla ja rajoitetun käytön alueilla. Punaisen lis-
tan lajihavaintojen osalta Keski-Karjalan lehtokeskus ei juurikaan erotu, kun taas paikkatietotarkastelun 
pohjalta se vaikuttaa merkittävältä lehtokeskittymältä (kuva 5.8). 

Lehtojen uhanalaistumisen syynä on pellonraivaus ja puulajisuhteiden muutokset, lahopuun vähe-
neminen ja vanhojen metsien väheneminen. Vaikka pellonraivausta ei enää pidetä lehdoille merkittä-
vänä uhkatekijänä, muut uhanalaistumisen syyt nähdään myös tulevaisuuden uhkina. (Kouki ym. 2018a, 
2018b.) Lehtojen laatua ylläpidetään suojelun lisäksi luonnonhoidolla, jonka tavoitteena on ylläpitää 
lehtipuuvaltaisuus, puuston kerroksellisuus ja kenttäkerroksen monilajinen, valosta ja ravinteikkaasta 
maaperästä hyötyvä eliöyhteisö. Lehdot ovat yksi runsaslajisimpia metsäluontotyyppejämme, ja etenkin 
jalojen lehtipuiden esiintyminen rikastuttaa lehtolajistoa ja heijastuu mm. selkärangattomiin eläimiin, 
sieniin, sammaliin ja jäkäliin. 

 
 

 

Kuva 5.10. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
lehtolajien (ensi- ja toissijainen elinympäristö) lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa, 
esiintymät lämpökarttana ja painotettuna uhanalaisuusluokalla (Suomen Lajitietokeskus 2021). 
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Kuva 5.11. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien lehtolajien (ensi- 
ja toissijainen elinympäristö) lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa, esiintymät lämpökarttana 
ja painotettuna uhanalaisuusluokalla (Suomen Lajitietokeskus 2021). 

Harjumetsien valorinteet  

Harjumetsien valorinteiden suojeluosuusarviot ovat Etelä-Suomessa 4,4–14 % ja Pohjois-Suomessa 18–
31 % (kuva 5.4). Merkillepantavaa kuitenkin on, että Natura 2000 -alueilla sijaitsevista potentiaalisista 
harjumetsien valorinteistä vain reilulla 30 %:lla on toteuttamistapana luonnonsuojelulaki (taulukko 5.4). 
Näin ollen suuri osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvista harjumetsistä on suojeltu tavoilla, jotka eivät 
rajoita esimerkiksi hakkuita (mm. toteuttamistavoilla maa-aineslaki ja rakennuslaki).    

Taulukko 5.4. Natura 2000 -alueilla sijaitsevien harjumetsien suojelun toteuttamistavat 

Laki Pinta-ala (ha) 

Luonnonsuojelulaki 4219,7 

Luonnonsuojelulaki / muu laki 411,7 

Maa-aineslaki 3086,4 

Maa-aineslaki / muu (ei LSL) 1778 

Muu laki 2702,4 

 
Täsmällisiä suojeluprosentteja merkittävämpää on kuitenkin ymmärrys harjumetsien taantumisen 

syistä. Harjumetsien valorinteiden keskeinen ekologinen tekijä on paahteisuus, joka vaikuttaa suoraan 
luontotyypin luonteenomaiseen lajistoon ja korreloi puuston latvuskerroksen avoimuuden kanssa (Kouki 
ym. 2018b). Metsäpalojen tehokkaan ehkäisyn, metsätalouden sekä rehevöitymisen vuoksi harjumetsien 
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puusto on tihentynyt ja paahdelajit taantuneet. Soranotto ja rakentaminen uhkaavat osaltaan harjujen va-
lorinteiden monimuotoisuutta, joten myös maapohjan säilyminen on tärkeää.   

Varjostavan puuston osittainen poisto tai avaaminen on tekijä, jolla potentiaalisista harjumetsien 
valorinteistä voidaan saada monimuotoisuuden kannalta arvokkaampia kohteita. Puuston poisto ja muut 
valorinteiden hoitotoimenpiteet tulee suunnitella oikein luontotyypin ominaispiirteiden kannalta. Lajis-
tollisesti arvokkaita harjumetsien valorinteitä on vähän, eikä niitä kehity luonnostaan tavanomaisilla ta-
lousmetsäalueilla, joilla metsäpalot on estetty. 

Uudistusalojen heinittyminen ja tiheän taimikkovaiheen varjostus vaikuttavat kielteisesti paahdela-
jistoon. Yksi umpeenkasvusta ja tiheistä talousmetsätaimikoista kärsivä laji on luontodirektiivin arvioin-
nissa suojelutasoltaan epäsuotuisaksi ja riittämättömäksi arvioitu hämeenkylmänkukka (Pulsatilla pa-
tens) (Ympäristöhallinto 2020b), joka on kansallisesti arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN). 
Umpeenkasvukehitys on vaikuttanut haitallisesti myös suojelualueiden harjumetsien valorinteisiin, 
joista vain pientä osaa on 2000-luvulla hoidettu aktiivisesti. Metsähallituksen Paahde-LIFE-hankkeessa 
hoidettiin 2014–2020 noin 380 ha Natura 2000 -alueiden paahdeympäristöjä (Rautio & Grahn 2020). 
Harjumetsien valorinteiden hoitovaje on suuri haaste myös tulevaisuudessa.  

Tulvametsät ja metsäluhdat  

Valtaosa paikkatietotarkasteluun valituista rannikon potentiaalisista tulvametsistä ja metsäluhdista on 
suojelun ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuolella (ks. taulukko 5.3). Vaikka pääosa suojelusta on me-
rialueesta riippumatta suojelumaski 1:n mukaista suojelua, näkyy suojelukeinoissa myös alueellista 
vaihtelua: muihin alueisiin verrattuna Perämerellä potentiaalisia tulvametsiä ja metsäluhtia sijaitsee hie-
man enemmän rajoitetun käytön alueilla (metsälakikohteina), kun taas Hankoniemen ja Porvoon seu-
duilla erottuvat laajemmat Natura-alueet (kuva 5.12). 

Jokivesistöjen rakentaminen sähköntuotannon tarpeisiin, vesistöjen säännöstely sekä uomien ruop-
paukset ja pengerrykset ovat poistaneet ja vähentäneet luontaista tulvivuutta ja vaikuttaneet siten tulva-
metsien säilymisen kannalta välttämättömään tulvien esiintyvyyteen ja toistumiseen. Lähes kaikissa 
maamme suurimmissa joissa on vesivoimalaitoksia, joiden padoilla säännöstellään virtaamaa ja samalla 
vedenkorkeutta. Kaikkiaan Suomen noin 160 000 jokikilometristä vain kymmenesosa on rakentamatto-
mia ja luonnontilaisia (Mäenpää & Tolonen 2011). Järvien säännöstely alkoi 1920-luvulla ja yhteensä 
noin 30 % Suomen sisävesien pinta-alasta on säännöstelty. Jo ennen vesirakentamisen aikakautta tulva-
metsien pinta-alaa on voimakkaasti vähentänyt erityisesti alavien tulvametsien raivaaminen pelloiksi ja 
niityiksi. Myös metsäojitus, purojen perkaus ja kuivatustoiminta ovat vähentäneet tulvametsien ja met-
säluhtien määrää. Jäljellä olevissa tulvametsissä tulvaintensiteetti on usein heikentynyt. (Tonteri ym. 
2008, Kouki ym. 2018b.) 

Metsäluhtien osalta myös esiintymän ulkopuolisilla hakkuilla voi olla negatiivisia vaikutuksia luon-
totyypin pienilmastoon. On huomattava, että paikallinen suojelu ei tulvametsien ja metsäluhtien osalta 
useinkaan ole riittävä keino näiden luontotyyppien monimuotoisuuden turvaamiseen, vaan säilyäkseen 
tulvametsät tarvitsevat toistuvan tulvan eli hydrologialtaan luonnontilaisen kaltaisen vesistön. 
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Kuva 5.12. Rannikon potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien suojelutilanne. Lounaissaaristossa 
nähtävä jyrkkä raja ei ole todellinen, vaan osoittaa lähdeaineistona käytetyn aineiston rajauksen 
(Potentiaalisen tulvametsän tai metsäluhdan esiintymistodennäköisyys 2021). 
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5.4.4 Runsashiiliset metsät 
Simuloinneissa, joissa metsät kehittyvät luontaisesti ilman hakkuita, puustoltaan runsashiilisimmät met-
sät kehittyvät vuosisadan puolivälissä Etelä- ja Keski-Suomeen (kuva 5.13). Monet samat alueet nouse-
vat esille kuin punaisen listan metsälajien esiintymissä ja indikaattorilintulajien pesimämetsien ennuste-
tuissa korkean todennäköisyyden alueissa, esimerkiksi Hämeessä ja Pohjois-Savossa. Hiilirikkauden 
osalta tulos selittyy suurelta osin näiden alueiden korkeammalla keskilämpötilalla ja pidemmällä kasvu-
kaudella sekä keskimääräisesti ravinteikkaimmilla kasvupaikkatyypeillä (kuva 5.14). 

Eteläisen Suomen osalta runsashiilisimmät puustot löytyvät alueen keski- ja itäosista, Pohjanmaan 
erottuessa biomassaltaan heikompana. Joillakin Etelä-Suomen alueilla simuloinnin lähtötilanne eli vuo-
den 2015 monilähde-VMI-aineisto heijastelee viime vuosikymmenien aktiivista hakkuuhistoriaa minkä 
johdosta kyseisten alueiden hiilivarasto ei ehdi simuloinnin aikana kehittyä täyteen potentiaaliinsa. Li-
säksi on huomattava, että tuoreiden hakkuutietojen puuttuminen voi vääristää tuloksia. Voimaperäistä 
talousmetsien käsittelyä on tehty vuosina 2016–2021 mm. Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja muissa 
Etelä-Suomen itäisimmissä maakunnissa. Myös maaperään sitoutuneen hiilen rooli voi tietyillä alueilla 
olla merkittävä.  

Tässä tarkastelussa on arvioitu puuston hiilivaraston kehittymistä vuoteen 2050 mennessä sillä 
edellytyksellä, että metsät saisivat kehittyä luontaisesti ilman hakkuita. Jatkotöissä näitä arvioita täyden-
netään maaperän hiilivarastojen määrien arvioilla sekä metsiköiden hiilensidonnan kehittymisen arvi-
oilla erilaisissa metsänhoidon skenaarioissa kivennäis- ja turvemailla. Tässä esitetty hiiliarvio toimii 
kuitenkin esimerkkinä simulointimahdollisuuksista ja luo perustan myöhemmän vaiheen tarkemmille 
analyyseille, joissa myös monimuotoisuusarvoja ja metsien hiilirikkautta voidaan mallintaa yhtä aikaa 
(ks. esim. Forsius ym. 2021). 

 

Kuva 5.13. Arvio puuston keskimääräisestä biomassasta suojeltujen alueiden (suojelumaski 1) 
ulkopuolella ajanjaksona 2034–2050. Arvio perustuu oletukseen, jonka mukaan hakkuita ei olisi tehty 
vuoden 2015 jälkeen. Biomassa on laskettu puustoon varastoituneena hiilenä. 



62   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022  

 

Kuva 5.14. Kasvupaikkatyyppien luokitukset Suomessa (lähde: MVMI-aineisto). 

5.4.5 Vertailu Zonation-analyysiin 
Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysi perustui hyvin monipuoliseen 
puusto- ja kasvupaikkatyyppitietoon ja alueiden kytkeytyvyyteen sekä myös tietoon uhanalaisten ja sil-
mälläpidettvien lajien esiintymistä (Mikkonen ym. 2018). Zonation-analyysissä esille nousevat monet 
samat alueet kuin tässä esitetyssä työssä. Näitä korkean suojeluarvon alueita Zonation-analyysissä on 
erityisesti mm. (Mikkonen ym. 2018, paras 10 %:n osuus, julkaisun kuva 4) Uudenmaan keskiosissa, 
Sydän-Hämeessä Evon ympäristössä, Tampereen, Hämeenlinnan ja Jyväskylän ympäristössä, Pohjois-
Savossa Kuopion ympäristössä, Etelä-Savossa Koloveden kansallispuistossa, Pohjois-Karjalassa Kolin 
ja Patvinsuon kansallispuistossa ja Ruunaan alueella sekä niiden ympäristössä. Kainuun-Kuusamon ja 
Etelä-Lapin alueella esille nousevat mm. Hiidenportin kansallispuiston, Ulvinsalon luonnonpuiston ja 
Elimyssalon luonnonsuojelualueet ympäristöineen, Kainuun vaarajakson ja Etelä-Kuusamon monet suo-
jelualueet, Syötteen ja Oulangan kansallispuistot ympäristöineen ja Lapin kolmion alueet. 

5.5 Luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelu osana  
EU:n biodiversiteettistrategiaa 

Osana suojelutavoitteiden saavuttamista on EU:n Biodiversiteettistrategian 2030 mukaan tärkeää määri-
tellä, kartoittaa, valvoa ja suojella tiukasti kaikki EU:n jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät 
(primary and old growth forests) (Euroopan komissio 2020). Tavoite on osa 30 % suojelutavoitetta ja  
10 % tiukan suojelun tavoitetta. 
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Vastaavasti EU:n uuden metsästrategian 2030 (Euroopan komissio 2021) mukaan edelleen on väli-
tön tarve kartoittaa luonnontilaiset ja vanhat metsät ja ottaa käyttöön niiden suojelujärjestelmä. Jäsen-
valtioiden olisi kiireellisesti osallistuttava näiden metsien kartoitukseen ja seurantaan sekä varmistet-
tava, ettei näiden metsien tila heikkene, ennen kuin jäsenvaltiot alkavat soveltaa suojelujärjestelmää.   

 Biodiversiteettistrategian mukaisesti EU:n komissio pyrkii sopimaan lisäalueiden nimeämistä kos-
kevista kriteereistä ja ohjeista jäsenvaltioiden kanssa vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta työ on kes-
ken ja jatkuu vuonna 2022. Lisäksi komissio on luvannut täsmentää tiukan suojelun määritelmää ja oh-
jeistusta alueiden hoitosuunnitelmaa varten. Jäsenvaltioiden on vuoden 2023 loppuun mennessä 
osoitettava edistyneensä merkittävästi uusien suojelualueiden lainmukaisessa nimeämisessä ja ekologis-
ten käytävien integroimisessa.  

EU:n komissio on työskennellyt yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa sopiakseen 
vuoden 2021 loppuun mennessä luonnontilaisten ja vanhojen metsien yhteisestä määritelmästä ja tiu-
kasta suojelujärjestelmästä. Luonnontilaisten ja vanhojen metsien määrittelyä on tehty komission koolle 
kutsumassa Nature and Forest -työryhmässä (WGNF) vuodesta 2020 lähtien. Ryhmän työ jatkuu alku-
vuonna 2022. Komission luonto- ja lintudirektiivien asiantuntijaryhmä (NADEG) on laatinut ohjeen tiu-
kasta suojelusta (European Commission 2021). 

5.5.1 Luonnontilaisten ja vanhojen metsien määritelmät 
Luonnontilaisille ja vanhoille metsille ei ole olemassa täysin yksiselitteisiä kansainvälisiä tai kansallisia 
virallisia määritelmiä. Maailmalla ja Suomessa on ollut pitkään käytössä erilaisia määritelmiä ja kritee-
rejä luonnonsuojelullisesti arvokkaille vanhoille metsille (kuten Suomessa vanhojen metsien suojeluoh-
jelmat) ja muille korkean suojeluarvojen (High conservation value  -HCV) metsille. Määritelmiä on tar-
kasteltu myös EU:n piirissä (mm. Buchwald 2005, Wirth ym. 2009, García Feced ym. 2015, O’Brien 
ym. 2021) ja luonnonmetsien rakenteesta ja dynamiikasta on runsaasti tieteellisiä tutkimuksia tarjolla eri 
metsäkasvillisuusvyöhykkeiltä. Merkittävimmät kansainvälisesti käytössä olevat metsien määritelmät 
liittyvät FAOn Global Forests Resource Assesment:in raportointiin (FAO 2015, FAO 2020) ja kansain-
välisen biodiversiteettisopimuksen (Convention on Biological Diversity - CBD) metsän määritelmiin. 
Niissä on paljon yhtäläisyyksiä. 

EU:n Biodiversiteettistrategiassa 2030 viitataan luonnontilaisten ja vanhojen metsien osalta juuri 
kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (CBD, Convention on Biological Diversity 2022) mukaisiin 
määritelmiin. Myöskään CBD:n määritelmät eivät ole aivan helposti tulkittavia. Esimerkiksi luonnon-
metsä (primary forest) on sellainen metsä, jota ei ole koskaan käsitelty metsätalouden keinoin ja joka on 
luontaisten häiriöiden ylläpitämä (riippumatta metsän iästä). Toisaalta luonnonmetsiin voidaan lukea 
alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen perinteisiä elinkeinoja tukevat metsät, jotka ovat ”relevant-
teja” suojelun ja monimuotoisuuden kestävän käytön kannalta. Myös FAOn määritelmä käsittelee alku-
peräiskansojen metsiä. Suomen osalta näihin kuuluvat lähinnä Ylä-Lapin saamelaisten kotiseutualueen 
metsät, joiden suojelussa määritelmä tulee ottaa riittävällä tavalla huomioon. 

CBD:n ja EU:n BD strategian 2030 vanhan metsän (Old growth forest) määritelmä on yhtenevä 
EU:n komission Natura 2000 ja metsät -julkaisun (European Commission 2015) kanssa: ”Old growth 
forest stands are stands in primary or secondary forests that have developed the structures and species 
normally associated with old primary forest of that type.” Vanhan metsän määritelmä on varsin yleinen, 
siinä viitataan puustoltaan vanhaan sukkessiovaiheeseen, jonka käsittelyhistoria voi olla vaihteleva, 
mutta metsässä tulee olla vanhojen luonnonmetsien rakennepiirteitä (mm. vanhat puut, lahopuu) ja niille 
ominaista lajistoa. Lajistoarvot liittyvät etenkin punaisen kirjan uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin lajei-
hin, mutta Suomessa ja monissa EU:n jäsenmaissa on saatavilla lajilistoja myös vanhojen metsien indi-
kaattorilajeista eri lajiryhmistä. 
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5.5.2 Metsien rakenteen ja luonnontilaisuuden tietolähteet 
Suomessa on selvitetty ja suojeltu luonnonarvoiltaan merkittäviä metsiä eri suojeluohjelmissa ja selvi-
tyksissä jo usean vuosikymmenen ajan. Näihin kuuluvat mm. vanhojen metsien suojeluohjelmat, 
METSO-ohjelma valintaperusteineen, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien arvioinnit ja valtakunnan 
metsien inventointiaineistoista (VMI) tehdyt metsien luonnontilaisuuden ja rakennepiirteiden selvitykset 
sekä luontodirektiivin luontotyyppien (erityisesti boreaaliset luonnonmetsät) ja lajien tilan säännöllinen 
raportointi EU:n komissiolle. Viime vuosina on kehitetty useita paikkatietoaineistoja monimuotoisuu-
delle potentiaalisesti arvokkaista metsistä. Näihin kuuluvat VMI:n lisäksi mm. Metsähallituksen suoje-
lualueilta koostamat luontotyyppien inventointitiedot, Zonation-päätöstukiaineistoon perustuvat potenti-
aalisesti arvokkaat metsäkuviot (Mikkonen ym. 2018, ladattavissa: 
https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7BA93CBA25-0B35-41C7-AE73-88C32250CFDD%7D) ja eräät 
HCV (High Conservation Value) metsikkökuvioaineistot, kuten SYKEn BPAN-hankkeen tarkastelut 
Barents-alueelta (Kuhmonen ym. 2017). Näissä tietolähteissä on mukana metsiä, jotka todennäköisesti 
sopivat myös EU:n BD strategian tarkoittamiin luonnontilaisiin ja vanhoihin metsiin, mutta ne eivät ole 
kaikki täysin yhteensopivia tarkastelussa olevien määritelmien kanssa tiukasti suojeltavista luonnontilai-
sista ja vanhoista metsistä.   

Lisäksi ympäristöhallinnon ja Luonnontieteellisen keskusmuseon uhanalaisten ja muiden metsäla-
jien tietoaineistot voivat olla hyödyksi monimuotoisuudelle merkittävien luonnontilaisten ja vanhojen 
metsien kohteiden kartoittamisessa ja arvottamisessa. 

Keskeinen tietolähde ja raportointiväline luonnontilaisen kaltaisista, luonnontilaisista ja vanhoista 
metsistä on valtakunnan metsien inventointi (VMI), jonka avulla raportoidaan jo nyt säännöllisesti 
FAO:n FRA:lle (Global Forest Resources Assesment) mm. Suomen metsien tilasta ja metsätaloudesta, 
ks. http://www.fao.org/3/ca9995en/ca9995en.pdf. Luonnontilaisten metsien (primary forests) osalta 
EU:n komissio on päätynyt syksyllä 2021 esittämään käytössä olevaa FAO:n määritelmää. VMI:n ai-
neistojen perusteella voidaan arvioida näiden metsien pinta-alaa (ks. Korhonen ym. 2017, 2021), mutta 
ei kohteiden tarkkaa sijaintia.  

5.5.3 Luonnonmetsähanke 2021–2022 
Luonnonmetsähanke on ympäristöministeriön rahoittama hanke, jossa on selvitetty 2021 luonnonmet-
sien ja vanhojen metsien määritelmiä sekä selvitetty, missä määrin paikkatietotarkasteluilla onnistutaan 
paikantamaan potentiaalisia kohteita. Hankkeeseen osallistuvat tahot ovat SYKE:n metsäasiantuntijoita, 
paikkatieto-osaajia ja tutkijoita biodiversiteettikeskuksesta. Lukesta hankkeeseen osallistuu mm. metsä-
ekologian tutkijoita ja VMI-aineiston huippuasiantuntijoita.   

Hankkeessa on osallistuttu vuonna 2021 EU:n komission Nature and Forest -asiantuntijatyöryhmän 
työskentelyyn luonnontilaisten (primary forest) ja vanhojen metsien (old-growth forests) määrittelyn 
osalta. Lisäksi hankkeessa on koordinoitu Boreaalisen luonnonmaantieteellisen alueen kriteerien ja indi-
kaattorien määrittelyä, jota on tehty yhteistyössä ruotsalaisten ja Baltian maiden tutkijoiden sekä asian-
tuntijoiden kanssa.   

Vuonna 2022 painopiste on paikkatietoanalyysien tarkentamisessa, tulosten vertailussa muihin ai-
neistoihin ja maastotarkasteluissa. Hankkeessa laaditaan ohjeet kohteiden inventointiin ja rajaamiseen.   

Paikkatietotarkastelut 

Luonnonmetsähankkeen yhtenä tavoitteena oli arvioida jo saatavilla olevien paikkatietoaineistojen käyt-
tömahdollisuuksia luonnontilaisten ja vanhojen metsäkohteiden kartoittamisessa ja seurannassa. Suoje-
lualueiden kuviotietoja lukuun ottamatta paikkatietoaineistoissa on vain vähän suoraan mitattua tietoa 
esimerkiksi lahopuusta tai muista luonnontilaisuutta indikoivista ominaisuuksista. Metsävaratietoa on 
kuitenkin kattavasti koko Suomesta, ja sitä on hyödynnetty metsäluonnon kohteiden arvottamisessa 
(mm. Mikkonen ym. 2018).   

http://www.fao.org/3/ca9995en/ca9995en.pdf
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Vuonna 2021 hankkeessa tutkittiin neljän puustotunnuksen (ikä, läpimitta, korkeus ja tilavuus) hyö-
dyllisyyttä potentiaalisten luonnontilaisen kaltaisten metsien tunnistamisessa. Ideana oli tarkastella val-
tion suojelualueilla Metsähallituksen omalla ohjeistuksella (Metsähallitus 2020) kehitysluokaltaan van-
haksi metsäksi maastossa todennetuilla kuvioilla puustotunnusten minimiarvoja ja keskiarvoja 
kasvupaikka- ja valtapuulajiluokissa eri maantieteellisillä alueilla. Näiden arvojen sekä koko Manner-
Suomelle tuotetun puustotunnusten rasteriaineiston avulla paikannettiin jatkotarkasteluun metsäkuvi-
oita, joiden puustotunnukset vastasivat etenkin luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä. Vanhan metsän 
referenssiaineistona käytettiin Metsähallituksen suojelualueiden kuviotietojärjestelmän (SAKTI) sellai-
sia vanhan metsän kuvioita, jotka kuuluivat luontodirektiivin luontotyyppiin (liite I) boreaaliset luon-
nonmetsät (9010) tai lehdot (9050) (Suomen ympäristökeskus 2020). Kuvassa 5.15 on esitetty kaava-
maisesti paikkatietoaineistojen tarkastelun prosessi. 

Tarkastelussa olleilla puustotunnuksilla ei pystytä suoraan erottamaan luonnontilaisen kaltaisia van-
hoja metsiä metsäkuvioilta. Puustotunnusten raja-arvoja vertailtiin VMI-koeala-aineistolla luonnontilai-
sen kaltaisten metsäkuvioiden ja talousmetsäkuvioiden kesken. Alustavien tulosten mukaan puustotun-
nukset eivät eroa merkittävästi kuvioiden välillä. Jatkotarkasteluun valittua metsäkuviojoukkoa rajattiin 
edelleen maankäytön aineistoilla (ojitustiheys, asutus ja metsäpeitteen muutos) ja kuvioille vietiin tietoa 
mm. suojelusta, metsänkäyttöilmoituksista, keskimääräisistä puustotunnuksista, lehtipuun määrästä, 
kasvillisuuden korkeusvaihtelusta ja rakenteesta. Metsäkuvioiden tarkastelut osoittavat odotetusti, että 
mukaan tulee paljon metsiä, joita on käsitelty suhteellisen hiljattain, sillä metsänkäsittelystä on paikka-
tietoa vain viimeisten parinkymmenen vuoden ajalta. Jatkohankkeessa vertaillaan, onko kuvioille viety-
jen aineistojen arvoilla eroa tunnettujen luonnontilaisen kaltaisten metsien ja talousmetsien välillä, eli 
voidaanko aineistoja käyttää paikkatietotarkastelussa indikoimaan metsäkuvion luonnontilaisuutta.   

Nykyisillä paikkatiedoilla ei voida kuitenkaan suoraan määrittää, mitkä metsäalueet ovat luonnonti-
laisen kaltaisia, vaan luotettavan luonnontilaisuusarvion tekemiseksi tarvitaan maastotarkastelu. Luon-
nontilaisen kaltaisten vanhojen metsien hanketta jatketaan 2022 maastokohteiden tarkastelulla ja laati-
malla työohjeet maastoinventoinneille.    

Paikkatietotarkastelussa kompastuskiviä ovat metsän käytön historiatiedon puuttumisen lisäksi mm. 
epätarkkuudet ja puutteet keskeisissä vanhan metsän piirteitä kuvaavissa muuttujissa, kuten vanhimpien 
ja kookkaampien puiden, lehtipuulajien ja lahopuun määrässä. Epätarkkuutta analyysiin tuovat lisäksi 
mm. ajantasaistamattomat metsäkuviorajaukset ja puustotulkinnan lähtöaineistojen epätasaisuus (kuva 
5.16). Metsänkäsittelytiedon kerääminen esimerkiksi vanhoista ilmakuvista ja muista lähteistä olisi yk-
sinkertainen tapa täydentää paikkatietoja metsien käytöstä viime vuosisadalla. Paikkatietopohjainen ar-
vio arvokkaista metsäelinympäristöistä tulee kehittymään tarkemman kaukokartoitusaineiston karttuessa 
ja menetelmäkehityksen edetessä, mikä on tärkeää myös vanhojen luonnontilaisen kaltaisten metsien 
tilan seurannan kannalta. 

 

 

Kuva 5.15. Paikkatietoaineistojen yhdistämisen periaatteet Luonnonmetsä-hankkeessa. 
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5.5.4 Luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteerit ja indikaattorit 
Metsän yleinen määritelmä on samanlainen FAO:n ja CBD:n mukaan: metsä on kooltaan yli 0,5 ha, lat-
vuspeitto yli 10 % ja metsän tulee voida saavuttaa kyseisellä kasvupaikalla vähintään 5 metrin korkeus. 
Lisäksi FAOn määritelmän mukaan luonnonmetsien tulee olla riittävän laajoja, että metsän toiminta on 
riittävä luonnonmetsän ominaisuuksien säilymiselle. Mitään raja-arvoa ei ole koolle FAOn määritel-
mässä asetettu. Kyseisillä metsän väljillä määritelmillä kohteisiin tulee mukaan meillä puuntuottokyvyl-
tään kitumaiksi luokiteltavia alueita.  EU:ssa Suomen luonnontilaisten metsien osalta on tarkasteltu vain 
yli 10 hehtaarin suojeltuja metsiköitä (mm. Sabatini ym. 2018, 2020). Toisaalta osa luonnontilaisista ja 
vanhoista metsistä voi olla luontaisesti hyvin pienialaisia. FAO:n raportoinnissa luonnonmetsiin luetaan 
alueet, joilla ei ole selviä ihmistoiminnan merkkejä, ikä vähintään 160 vuotta (Etelä-Suomi) tai 200 
vuotta (Pohjois-Suomi), lisäksi ne kuuluvat suojelualueisiin (FRA 2020). 

EU:n Forest and Nature -työryhmä (WGFN) on tarkastellut taustadokumenttiluonnoksessa luon-
nonmetsien ja vanhojen metsien kriteerejä ja indikaattoreita (European Commission 2022). Taulukossa 
5.5 on esitetty työryhmän 7.–8.2.2022 kokouksessa tarkastelemat uusimmat määritelmät vanhojen met-
sien indikaattoreiden osalta. Nämä eivät ole vielä lopullisia, ja niihin on annettu runsaasti suullista sekä 
kirjallista palautetta. Indikaattorien käytön ideana on, että tarkasteltavan kohteen (kuvio/metsikkö) tulee 
täyttää kaikki vaaditut indikaattorit (4 kappaletta) ja vähintään kaksi täydentävää indikaattoria. Indikaat-
toreiden avulla voidaan yhtenäistää vanhojen metsien tulkintaa jäsenmaiden välillä. Kynnysarvojen tar-
kempi määrittäminen siirtyy jossain vaiheessa jäsenmaille (ja luonnonmaantieteellisille alueille).   

Taulukko 5.5. Indikaattorit vanhoille metsille EU:n Forest and Nature -työryhmän kokouksen  
7.–8.2.2022 mukaan. Indikaattorit on jaoteltu vaadittuihin ja täydentäviin. Kynnysarvot ovat joko 
toteutuvia tai niille voidaan määrittää kynnysarvot, jotka voivat vaihdella mm. metsäkasvillisuustyypin ja 
metsäkasvillisuusvyöhykkeen mukaan.   

 Indikaattorin 
tyyppi  

Indikaattori  Tarkasteltava muuttuja Kynnysarvo (metsäkasvillisuus-
vyöhyke / metsätyyppikohtainen) 

Vaadittava  Luontainen lajisto  Puulajit luontaisia   Totta   

Vaadittava  Ihmisen aiheuttamat häiriöt  Aika viimeisestä hak-
kuusta   

Vähintään xx vuotta.   

Vaadittava  Kuollut puu   Maapuiden ja kuolleen pys-
typuuston määrä   

Vähintään xx m3 /ha  

Vaadittava   Hyvin vanhat/kookkaat puut  Vanhimman puun ikä ja/tai 
kookkaimman puun koko   

Ikä vähintään yli xx vuotta  
Läpimitta vähintään yli xx cm.   

Täydentävä  Metsikön alkuperä   Puusto luontaisesti uudistu-
nut  

Totta  

Täydentävä  Vertikaalinen rakenne   Vähintään kaksi latvusker-
rosta  

Totta  

Täydentävä  Habitaattipuut   Puihin liittyviä erityisiä 
pienelinympäristöjä tarjolla  

Totta  

Täydentävä  Ikärakenteen vaihtelu   Metsikköä voidaan pitää eri-
ikäisrakenteisena  

Totta   

 

Tarkennuksia ja tutkimustaustaa indikaattoreiden kynnysarvoihin 

Luontainen puulajisto toteutuu helposti boreaalisen vyöhykkeen metsissä.   
Ihmisen aiheuttamat häiriöt voi olla hankala selvittää tausta-aineistoista, jos niistä on kulunut yli 

20–30 vuotta. Lisäksi metsissä, joissa on tehty pienimuotoisesti poimintahakkuita käsittelyhistorian ku-
luessa, voi olla edelleen hyvin vanhojen metsien rakennepiirteitä, kuten vanhaa puustoa, lahopuita ja 
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vanhoille luonnonmetsille ominaista lajistoa. Metsänkäsittelyn lisäksi ojitustilanne on syytä tarkastella: 
vesitaloudeltaan voimakkaasti muuttuneet turvemaiden kohteet eivät pääsääntöisesti täytä luonnontilai-
sen tai vanhan metsän määritelmää.   

Kuollut puu on tärkeä indikaattori. Luonnontilainen metsämaisema on koostunut suurelta osin van-
hoista metsistä, joissa on elävien puiden lisäksi paljon erilaista kuollutta puuta (Berglund & Kuuluvai-
nen 2021). Kuolleen puun määrän lisäksi tulee tarkastella laatua kuten lahopuujatkumoa ja eri lahovai-
heiden esiintymistä tarkasteltavassa metsikössä. Kuolleen puun määrän kynnysarvo tulee suhteuttaa 
kohteen puuntuotantokykyyn ja olemassa olevaan puustoon. Rehevissä metsissä kuollutta puuta on 
enemmän kuin karuissa. Tyypillisesti kuolleen puun määrä luonnonmetsissä on noin 18–40 % elävän ja 
kuolleen puuston yhteistilavuudesta. Vanhoissa luonnonmetsissä lahopuun määrä on suuruusluokkaa 
100 kuutiometriä hehtaarilla, mutta vähimmillään sitä on vain parikymmentä kuutiometriä hehtaarilla 
pohjoisen metsänrajametsissä (Siitonen 2001). Vanhoissa karuissa kalliomänniköissä kuollutta puuta oli 
4,4 m3 hehtaarilla, mikä vastasi kuitenkin 18 % kokonaispuustosta (Sandström ym. 2020).   

Metsäluontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa koostettiin tutkimustietoon perustuvat arviot eri 
kasvupaikkatyyppien ja niiden ikäluokkien metsien kuolleen puun määristä luonnontilassa Etelä- ja 
Pohjois-Suomessa (Kouki ym. 2018a). Arvot ovat huomattavan korkeita verrattuna talousmetsien ja 
suojelualueiden nykyiseen lahopuun määrään. Korhosen ym. (2020) mukaan kuolleen puun kokonais-
määrä on kasvanut Etelä-Suomessa 1990-luvun lopun jälkeen 10 kuutiometristä hehtaarilla lähes 20 
kuutiometriin hehtaarilla suojelualueilla ja 2,7 kuutiometristä hehtaarilla 3,9 kuutiometriin hehtaarilla 
puuntuotannon metsämaalla. Toisaalta Pohjois-Suomessa kuolleen puun kokonaismäärä on pienentynyt 
sekä suojelualueilla (24,6 kuutiometristä hehtaarilla 20,2 kuutiometriin hehtaarilla) että puuntuotannon 
metsämaalla (7,6 kuutiometristä hehtaarilla 4,8 kuutiometriin hehtaarilla). Ruotsissa mitattiin vastaa-
vasti Natura 2000 -luontotyypeissä lahopuuta keskimäärin 20,3 m3/ha ja niiden ulkopuolella 6,7 m3/ha 
(Jonsson ym. 2016).   

Vaateliaan lahopuulajiston esiintymisessä suhteessa lahopuun määrään tiedetään olevan kynnysar-
voja, ja kynnysarvoja tarkastelleessa katsauksessa (Müller & Bütler 2010) kynnysarvojen havaittiin ole-
van välillä 10–70 m3/ha, tyypillisimmin välillä 20–30 m3/ha boreaalisten metsien lahopuusta riippuvai-
sen lajiston kohdalla. Yli 20 m3/ha on pidetty jo pitkään kynnysarvona lahopuuta vaativien 
kääväkäslajien esiintymiselle (mm. Penttilä ym. 2004, Junninen & Komonen 2011).  Etelä-Suomen pu-
ronvarsiavainbiotoopeilla lahopuuta todettiin olevan keskimäärin kuitenkin vain noin 12 m3/ha ja kont-
rollina toimivissa talousmetsissä 6,5 m3/ha (Siitonen ym. 2009). METSO-ohjelman kohteissa, joissa la-
hopuuta oli yli 10 m3/ha, havaittiin punaisen listan lajeja (Siitonen ym. 2012).    

Hyvin vanhat ja kookkaat puut ovat tärkeitä luonnontilaisten ja vanhojen metsien indikaattoreita. Ny-
kyisen tutkimustiedon pohjalta on esitetty arvio, että luonnontilassa, ennen merkittävää ihmisvaikutusta 
50–95 % metsistä olisi ollut vanhoja, vähintään 150-vuotiaita metsiä, ja loput erilaisten laajempien häi-
riöiden (metsäpalot yms.) synnyttämiä nuorempia ikäluokkia (Berglund ja Kuuluvainen 2021, ks. myös 
5.1.2 Luonnonmetsät ja lajisto suojelualueilla).   

Konservatiivisen arvion perusteella, jossa oletetaan että vähintään puolet metsistä olisi ollut van-
hoja, vähintään 150-vuotiaita metsiä ja tätä nuoremmat metsät tasaisesti jakautuneesti 0–150-vuotiaita 
(ks. Berglund ja Kuuluvainen 2021), kangasmetsien kasvupaikkatyyppien (pois lukien karukkokankaat) 
pinta-alalla (Kouki ym. 2018a, taulukko 5.18 VMI5:n mukaan) painotettu keskiarvo järeiden puiden 
määrälle luonnontilassa on noin 42 kappaletta hehtaarilla koko Suomen tasolla (vaihdellen 1–125 puun 
välillä sukkessiovaiheen, kasvupaikkatyypin ja alueen mukaan; Kouki ym. 2018a taulukko 5.20). Mikäli 
kaikki metsät olisivat vanhoja, järeiden puiden määrä luonnontilassa olisi vastaavasti 62 kappaletta heh-
taarilla koko Suomen tasolla (vaihdellen 21–125 puun välillä kasvupaikkatyypin ja alueen mukaan; 
Kouki ym. 2018a taulukko 5.20). Laskelmissa oletetaan kaikki varttuneet ja vanhat tuoreet ja lehtomai-
set kankaat havupuuvaltaisiksi.   
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Luontopaneeli on tarkastellut julkaisussaan (Kotiaho ym. 2021) luonnontilaisten ja vanhojen met-
sien määritelmiä: “Kun vanhat metsät pidetään käsitteellisesti erillään luonnontilaisista metsistä, niiden 
määrittämiseen voidaan käyttää yksinkertaisesti puuston ikää.” (taulukko 5.6) 

Julkaisun perusteella suojelemattomia vanhoja metsiä on Etelä-Suomessa metsämaalla ja kitumaalla 
yhteensä kaikkiaan 404 000 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa 407 000 hehtaaria (ks. taulukko 2, s. 11, Ko-
tiaho ym. 2021).   

Yksityiskohtaisempi ikäjaottelu on esitetty metsäluontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa. Met-
säluontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa metsäluontotyypit jaettiin kangasmetsiin, lehtoihin ja 
eräisiin erikoismetsätyyppeihin. Näistä kangasmetsät jaettiin 15 luontotyyppiin kasvupaikkatyypin (leh-
tomaiset, tuoreet, kuivahkot, kuivat ja karukkokankaat), iän sekä osittain puulajivaltaisuuden (lehti- ja 
havupuuvaltaiset varttuneet ja vanhat lehtomaiset ja tuoreet kankaat) perusteella. Karukkokankaita lu-
kuun ottamatta kangasmetsien kasvupaikkatyyppien luontotyypit jaettiin kolmeen sukkessiovaiheeseen 
(nuori, varttunut ja vanha). Näiden sukkessiovaiheiden rajat määritettiin arvioinnissa metsien rakenteel-
listen muutosten kautta kasvupaikkatyyppikohtaisesti. (Kouki ym. 2018a.) 

 Arvioinnissa vanhaksi metsäksi katsottiin sellaiset vanhan sukkessiovaiheen metsät, joissa vallitsee 
jo pienaukkodynamiikka ja metsän järeistä puista alkaa muodostua kuolleen puun jatkumo. Teknisesti 
varttuneen ja vanhan sukkessiovaiheen välinen ikäraja määritettiin metsätaloudessa käytössä olleiden, 
kasvupaikkatyypin, sijainnin ja vallitsevan puulajin vaihtelevien uudistuskypsyyden alaikärajojen poh-
jalta (ks. tarkemmin Kouki ym. 2018a, luku 5.5.1.3). Ikärajat on esitetty taulukossa 5.7.   

Taulukko 5.6. Ikärajat (vuosina) vanhoille metsille Luontopaneelin (Kotiaho ym. 2021) mukaan.   

Alue    

  Metsämaa   Kitumaa   

  Havupuuvaltainen  Lehtipuuvaltainen    

Etelä-Suomi  120  100  120  

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu   140  100  160  

Lappi   160  120  160  

Taulukko 5.7. Kangasmetsäluontotyyppien varttuneen ja vanhan sukkessiovaiheen väliset ikärajat 
(vuosina). Lähde: Kouki ym. 2018a (taulukko 5.15).  

Alue  Kasvupaikkatyypit kankailla (ja turvemailla)  

  Kuiva  Kuivahko   Tuore  Lehtomainen   

      havu  lehti  havu  lehti  

Etelä-Suomi  160  140  140  80  120  80  

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu   200  160  140  80  140  80  

Koillismaa ja Etelä-Lappi  200  180  160  80  160  80  

Keski-Lappi  200  200  200  80  180  80  

Ylä-Lappi ja suojametsäalue  220  200  200  100  200  100  
 

Kuvassa 5.16 on esitetty vanhojen havumetsien sijainti Suomessa kahden eri lähtöaineiston perus-
teella. Kuvassa 5.16a on käytetty yhdistettyä aineistoa ja kuvassa 5.16b monilähde-VMI:tä. Kuvassa 
5.16a ikäaineisto on yhdistetty rasteroiduista Metsäkeskuksen metsävarakuviotiedoista, hila-aineistosta, 
suojelualueiden puustotiedoista sekä monilähde-VMI-aineistosta siten, että päällekkäisistä ainestoista on 
valittu aina korkein arvo. Kuvasta käy ilmi lähtöaineistojen laadun epätasaisuus. Esimerkiksi Suomen 
kaakkoiskulmassa näyttäisi olevan vanhojen metsien keskittymä, mutta tämä johtuu ilmeisesti 
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Metsäkeskuksen kaukokartoitusaineiston laadun epätasaisuudesta sekä pitkästä ajantasaistusvälistä, jol-
loin ikäarviot eivät ole linjassa muun maan kanssa. Ikää on vaikea arvioida oikein kaukokartoitukseen 
perustuvilla menetelmillä.  

 
Kuva 5.16. Vanhojen havumetsien esiintyminen Suomessa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 
vanhan metsän ikärajoihin (taulukko 5.7) perustuen: a) vanhojen havupuumetsien esiintyminen 
yhdistetyn metsäaineiston perusteella ja b) vanhojen havupuumetsien esiintyminen monilähde-VMI:n 
sekä suojelualueiden kuvioaineiston (SAKTI) perusteella. Kuvassa 5.16a erityisesti Metsäkeskuksen 
hila-aineisto saa aikaan poikkeavia alueellisia arvoja (mm. Kaakkois-Suomi). Alueiden kokoa on 
korostettu näkyvyyden parantamiseksi. Kummassakin kuvassa vanhimmat metsät painottuvat selkeästi 
Pohjois-Suomeen.  
 

Täydentävät indikaattorit 

Metsikön alkuperä – luontaisesti uudistunut puusto   
Tyypillinen ominaisuus Suomen vanhoissa metsissä.  

Vertikaalinen rakenne – Vähintään kaksi latvuskerrosta  
Luonnonmetsissä ja vanhoissa metsissä on tyypillisesti eri-ikäisiä ja -kokoisia puita (kuva 5.17). 

Sekä vertikaalinen että horisontaalinen rakenne erottavat luonnonmetsät ja vanhat metsät hoidetuista ta-
lousmetsistä. Latvuston selvä kerroksellisuus ei kuitenkaan ole aina havaittavissa luonnonmetsissä tai 
vanhoissa metsissä.     
Habitaattipuut – Puihin liittyviä erityisiä pienelinympäristöjä tarjolla  

Habitaattipuu-termiä on käytetty paljon Keski-Euroopassa (Bütler ym. 2013, Mölder ym. 2020). 
Sillä viitataan vanhoihin kookkaisiin ja usein onttoihin lahovikaisiin (jalo)puihin, jotka tarjoavat 
elinympäristöjä vaateliaille lajeille. Boreaalisella alueella termiä ei ole määritelty yksiselitteisesti, mutta 
samantapaisia lajiston kannalta merkittäviä puustorakenteita ja mikrohabitaatteja löytyy luonnontilai-
sista ja vanhoista boreaalisista metsistä koloisista, lahovikaisista ja suurista puista.   
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Kuva 5.17. Vanha havupuuvaltainen lehtomainen kangas (Liesjärven kansallispuisto, Tammela).  
Kuva: Seppo Tuominen. 

 
Ikärakenteen vaihtelu – Metsikköä voidaan pitää eri-ikäisrakenteisena  

Eri-ikäisrakenteisuus luonnehtii monia luonnontilaisia ja vanhoja metsiä. Poikkeustapauksissa 
myös luonnonmetsissä voi olla tasaikäisyyttä muistuttavia puustorakenteita. Esimerkiksi jotkin vanhat 
kuusikot voivat olla kohorttisyntyisiä (Sirén 1955), mutta täyttää muuten vanhan metsän kriteerit.   

5.5.5 Tiukan suojelun määritelmä 
EU:n komission NADEG-työryhmän (the Commision Expert Group on the Birds and Habitats Directive 
(NADEG)) taustadokumentissa (European Commission 2021) on pyritty määrittämään mitä tiukalla 
suojelulla tarkoitetaan. Tiukalla suojelulla viitataan IUCN suojelualueiden käsittelyluokkiin I ja II (Pro-
tected Area Management Categories 1 and 2, ks. Dudley 2008). Näissä ovat mukana mm. luonnonpuis-
tot ja kansallispuistot. Kansallisesti tiukan suojelun piiriin voidaan katsoa lisäksi kuuluvan sellaiset laki-
sääteisesti suojellut alueet, joilla metsänkäsittely ei ole sallittua. Kansallisten säännösten perusteella 
tiukasti suojeltuihin alueisiin kuuluvat kaikki METI-työryhmän (2015) luokittelun mukaiset 1A-luokan 
lakisääteisesti suojellut alueet. Edellisten lisäksi mukana tiukassa suojelussa ovat esimerkiksi ne luon-
nonsuojelulailla perustetut yksityiset suojelualueet, joiden perustamispäätöksessä on edellytetty metsän-
käytön lopettamista. IUCN:n ja suomalaisen suojelualueluokittelun vertailua on tarkasteltu julkaisussa 
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Heinonen & Juvonen (2013). Myös tiukasti suojelluilla alueilla voidaan EU:n komission mukaan tehdä 
ekosysteemien toiminnan ja rakennepiirteiden kannalta välttämättömiä hoito- ja ennallistamistoimia.   

EU:n biodiversiteettistrategiassa todetaan, että uusien suojelualueiden perustaminen voidaan toteut-
taa joko Natura 2000 -verkoston täydentämisenä tai kansallisen tason suojelukeinojen avulla (mukaan 
lukien vesipuitedirektiivi ja merialuestrategia). Lisäsuojelun toteutus on jäsenvaltioiden vastuulla. Stra-
tegian mukaan kaikilla suojelualueilla tulee olla selkeästi määritellyt suojelutavoitteet ja niille soveltu-
vat mittarit. Tämä koskee sekä aiempia suojelualueita että perustettavia uusia lisäsuojelualueita.    

EU komission taustadokumentissa (European Commission 2022) tarkennetaan luonnonmetsien ja 
vanhojen metsien osalta tiukan suojelun määritelmää. Komission luonto- ja lintudirektiivien asiantunti-
jaryhmä (NADEG) on laatinut ohjeen tiukasta suojelusta, joka korostaa tiukan suojelun alueen olevan 
käsittelemätöntä, ja se yksiselitteisesti sulkee muut kuin suojelutarkoituksissa tehdyt hoitotoimet harvo-
jen jäljellä olevien luonnonmetsien ja vanhojen metsien ulkopuolelle.   

Määritelmän mukaan tiukasti suojeltujen alueiden tulee olla lakisääteisesti täysin suojeltuja koh-
teita, jotka on tarkoitettu suojelemaan ja/tai ennallistamaan monimuotoisuudelle merkittävien luonnon-
alueiden koskemattomuutta ja niiden taustalla olevia ekologisia rakenteita sekä elinympäristön luon-
taista toimintaa. Luontaisen toiminnan häiriintymättömyys ihmisen aikaansaamista paineista ja alueen 
ekologiselle kokonaisrakenteelle kohdistuvista uhista tulee toteutua niin suojellun alueen sisällä kuin 
sen ulkopuolella. Taustadokumentissa on esitetty ekologisesti riittävien puskurien rajaamista luonnon-
metsien ja vanhojen metsien kohteiden suojelun yhteydessä varsinaisen ydinalueen lisäksi.   

5.5.6 Puskurivyöhykkeet kohteiden rajauksessa 
Luonnontilaisten ja vanhojen metsien tiukka suojelu edellyttää myös, että tunnistetun alueen suojelun 
lisäksi sen rajoja ja puskurivyöhykettä suojellaan, jotta näiden alueiden ulkopuolella toteutettavien toi-
menpiteiden vaikutus ei ole merkittävä alueen sisällä. Metsikön koosta riippuen puskurivyöhykkeen on 
oltava suurempi tai pienempi riittävän suojan mahdollistamiseksi. Puskurivyöhykkeillä pyritään turvaa-
maan ytimiä haitallisilta reunavaikutuksilta ja kehittämällä niissä vanhan metsän rakennepiirteitä laajen-
tamaan alueen pinta-alaa. Taustadokumentissa (European Commission 2022) kehotetaan hyödyntämään 
UNESCOn laatimaa Karpaattien ja muiden Euroopan vanhojen pyökkimetsien puskurivyöhykkeiden 
hoitoa koskevia ohjeita.  Niiden todetaan olevan hyvä lähtökohta EU:n laajuisten periaatteiden kehittä-
miselle.  

Barredo ym. (2021) ovat tarkastelleet näiden UNESCOn ohjeiden perusteella rajattujen vanhojen 
pyökkimetsien puskurivyöhykkeiden laajuutta. Vaikka joissakin tapauksissa puskurivyöhyke on lähellä 
tiukasti suojellun ydinalueen kokoa, on useimmissa tapauksissa puskurivyöhyke kooltaan suurempi, laa-
jimmillaan jopa 10-kertainen. Yleensä vanhan metsän ydinalue oli kooltaan pienempi kuin siihen liit-
tyvä puskurialue. Lisäksi monet pienet ydinalueet oli ryhmitelty klustereihin yhden laajemman puskuri-
vyöhykkeen sisällä. Tämä vahvistaa pienempien kohteiden suojelua ja helpottaa ekologisia yhteyksiä 
niiden välillä. Pelkästään puskurivyöhykkeiden kokonaispinta-ala oli tarkastelussa mukana olleista 79 
kohteista 254 000 ha, mikä antaa ydinalueiden ja puskurivyöhykkeiden väliseksi suhteeksi 1:2,8.  

Luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelun toteutuksessa on tarkoitus edetä vapaaehtoisen suo-
jelun keinoin yksityismailla. Tällöin myös puskurialueiden rajaaminen tapahtuu joustavasti maanomis-
tusolosuhteet ja maanomistajien näkemykset huomioon ottaen.  

5.6 Yhteenveto 
Metsien suojelua olisi lisättävä lajiston ja luontotyyppien säilyttämiseksi erityisesti Etelä-Suomessa, 
missä nykyisin vain noin 3 % metsistä on suojeltu (ks. luku 5.3.1). Pohjois-Suomeen keskittyvä suojelu-
alueverkkomme ei turvaa hemi-, etelä- ja keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen keskittyviä lajeja ja luonto-
tyyppejä (esim. Virkkala & Rajasärkkä 2007, Kotiaho ym. 2021). Suojellut kitumaat käsittävät noin 45 
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% suojellun metsä- ja kitumaan yhteisalasta. Kitumaiden kategorinen luokittelu suojelumetsiksi antaa 
kuitenkin ylioptimistisen kuvan metsien suojelusta, sillä noin kaksi kolmasosaa suojelluista kitumaista 
on vähäpuustoisia ja boreaaliselle metsälajistolle marginaalisia tunturikoivikoita tai -kankaita sekä rä-
meitä (ks. luku 5.3.1). Metsien suojelua tulisi Etelä-Suomessa lisätä erityisesti lajistollisesti ja luonto-
tyypeiltään arvokkaissa keskittymissä, esimerkiksi etelärannikolla, Hämeessä ja Pohjois-Savossa. Poh-
jois-Suomessa pitäisi kuitenkin suojella kaikki suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevat luonnontilaiset ja 
vanhat metsät, joiden ala on voimakkaasti vähentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Ensi vai-
heessa Natura-alueiden muilla kuin luonnonsuojelulailla suojeltujen metsien suojelua tulisi pyrkiä muut-
tamaan luonnonsuojelulain mukaisiksi suojelualueiksi siten, että hakkuut eivät ole niillä enää sallittuja 
muutoin kuin ennallistamistarkoituksiin. Tällaisia alueita on mm. Evon seutu, joka on lajistoltaan ja in-
dikaattorilintulajien ennustetun korkean esiintymistodennäköisyyden perusteella (ks. kuva 5.7) poik-
keuksellisen arvokas. 

5.7 Merkittävimmät tietopuutteet 
• Turvepohjaisten hiilirikkaiden elinympäristöjen kuten korpien ja rämeiden rooli luonnontilaisten ja 

vanhojen metsien suojelussa kaipaa lisätarkasteluja.   
• Ylä-Lapin saamelaisalueen osalta tulee tarkentaa luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteerit 

osana alkuperäiskansojen metsien määritelmää.   
• Luonnontilaisten ja vanhojen metsien paikkatietotarkasteluja tulee verrata toisiin aineistoihin ja 

tarkastella tuloksia maastossa. 
• Paikkatietoaineistot ovat vielä puutteellisia monissa luontotyypeissä, kuten sisämaan tulvametsissä 

ja suojelualueiden ulkopuolisissa lehdoissa, joten niitä tulisi tarkentaa, kehittää ja parantaa. Myös 
tietoa metsäluontotyyppien tilasta on saatavana heikosti suojelualueiden ulkopuolisista metsistä. 
 

5.8 Toimenpide-ehdotukset 

• Pohjois-Suomeen pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle keskittynyt metsien 
suojelualueverkostomme turvaa pohjoisten lajien ja luontotyyppien säilymistä mutta ei 
riittävästi hemi-, etelä- ja keskiboreaaliselle vyöhykkeelle keskittynyttä lajistoa ja 
luontotyyppejä. Näin ollen Etelä- ja Keski-Suomen metsien suojelualueverkkoa tulisi laajentaa 
nykyisestä.  

• Suojelua tulisi kohdentaa erityisesti 1) nykyverkostossa heikosti edustettuihin, monipuolisiin 
lajisto- ja luontotyyppikeskittymiin ja 2) hiilirikkaimmille alueille. METSO-ohjelma on 
oikeansuuntaisesti edistänyt Etelä- ja Keski-Suomen metsien suojelua, mutta se on 
tavoitteeltaan riittämätön kattavan metsiensuojelualueverkon saavuttamiseksi.  

• METSO-ohjelman rahoitusta tulisi ohjata laajojen, kytkeytyvyyttä parantavien 
monimuotoisuuskeskittymien turvaamiseen. Samalla ohjelman rahoitustasoa tulisi 
merkittävästi korottaa. 

• Suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevat luonnontilaiset ja vanhat metsät tulisi kuitenkin 
suojella kaikkialla. Vanhat metsät ovat puustoltaan hakkuukypsyysikärajan ylittäneitä metsiä, 
joissa on luonnontilaisten metsien rakennepiirteitä. Luonnontilaisten ja vanhojen metsien 
rajausperiaatteet tulee laatia EU:n ohjeistuksen pohjalta. 

• Suojelualueiden ja rajoitetun käytön alueiden suunnittelussa tulisi huomioida 
suojelualueverkoston toimivuus ja kytkeytyvyys, jotta verkosto puskuroisi ulkopuolisen 
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maankäytön kielteisiltä vaikutuksilta ja lajisto voisi siirtyä nykyistä helpommin kohti pohjoista 
ilmaston muuttuessa. Metsien hakkuut, erityisesti avohakkuut, pirstovat yhtenäisiä varttuneen 
ja vanhan metsän metsäalueita, ja niiden haitallinen vaikutus heijastuu suojelualueverkon 
lajistoon, mikäli suojelualueet ovat pieniä ja verkoston kattavuus alhainen. Rajoitetun käytön 
alueet tulisi suunnitella siten, että niiden maankäyttö, kuten metsien hakkuut, pirstoisivat 
mahdollisimman vähän yhtenäisiä metsäalueita (esim. peitteellisen metsänkäsittelyn keinot). 
Ilmastonmuutos voimistaa maankäytön kielteisiä vaikutuksia monimuotoisuuteen. 

• Natura 2000 -alueiden muilla kuin luonnonsuojelulailla suojeltujen metsien suojelua tulisi 
pyrkiä muuttamaan luonnonsuojelulain mukaisiksi suojelualueiksi siten, että hakkuut eivät ole 
niillä enää sallittuja muutoin kuin ennallistamistarkoituksissa.  
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6 Suot 

Suoluonto on muuttunut ja pirstoutunut voimakkaasti metsäojitusten ja muun 
maankäytön seurauksena, joten soita ja lähteikköjä tulee suojella siellä, missä 
niitä vielä on jäljellä. Yhteys luontaisiin vesien lähteisiin on välttämätön suo- ja 
lähde-ekosysteemien toiminnalle, mikä edellyttää niiden suojelua hydrologisesti 
toimivina kokonaisuuksina. Lisäsuojelun tarve painottuu Metsä-Lapin etelä-
puoliseen Suomeen. Heikoimmin suojeltuja päätyyppejä ovat korvet, letot, 
luhdat ja lähteiköt. 
 

6.1 Johdanto 
Soidensuojelua on kehitetty suunnitelmallisesti 1960-luvun lopulta lähtien, jolloin julkaistiin ensimmäi-
set suunnitelmat valtionmaiden suojeltavien soiden verkostosta (Häyrinen & Ruuhijärvi 1966, 
1969).  Motivaationa soiden suojelulle oli tuolloin erittäin voimakkaasti lisääntynyt soiden metsäojitus.  

Vuonna 1976 valmistunut ehdotus kansallis- ja luonnonpuistoverkoston kehittämisestä (Kansallis-
puistokomitea 1976) sisälsi joukon valtakunnallisesti edustavimpia suoalueita, joista sittemmin perustet-
tiin kansallispuistoja. Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 
vuonna 1981 (Maa- ja metsätalousministeriö 1981). Sekä kansallispuistokomitean ehdotus suojeltavista 
soista että soidensuojelun perusohjelma rakentuivat pitkälle 1960-luvulla tehtyjen suunnitelmien poh-
jalle.  

1990-luvulla tuotettiin lisää tietoa erityisesti Etelä-Suomen uhanalaistuneesta suoluonnosta, ja soi-
densuojelun lisätarpeista koottiin esitys ympäristöministeriölle (Heikkilä 1994). Puustoisten soiden suo-
jelua edistettiin 1990-luvulla myös osana vanhojen metsien suojeluohjelmia (Vanhojen metsien suojelu-
työryhmä 1992, 1994, 1996) ja myöhemmin osana METSO-ohjelmaa (Koskela ym. 2021).   

 Soiden käyttö jatkui aktiivisena myös 2000-luvulle tultaessa sekä metsätaloudessa että turveteolli-
suudessa, minkä lisäksi soiden pellonraivaus käynnistyi uudelleen vuosikymmenien hiljaiselon jälkeen 
(Ojanen ym. 2020a, Vaahtera 2021). Soiden käyttöä yhteensovitettiin laajapohjaisessa suotyöryhmässä, 
jonka laatiman strategian (Soiden ja turvemaiden…  2011) pohjalta tehtiin valtioneuvoston periaatepää-
tös soiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta (Valtioneuvosto 2012). Periaatepäätökseen 
sisältyi myös linjaus soidensuojelun lisätarpeesta, ja soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun 
täydennyksestä valmistui vuonna 2015 (tietolaatikko 6.2) (Alanen & Aapala 2015).  

Lähteet ja lähdevaikutteiset suot ovat olleet osa soidensuojelua alusta lähtien (Häyrinen & Ruuhi-
järvi 1969, Maa- ja metsätalousministeriö 1981, Heikkilä 1994, Alanen & Aapala 2015).  

6.2 Menetelmät 

6.2.1 Tietolähteet 
Soiden suojelutarpeita tarkasteltiin soidensuojelun täydennysehdotuksen valmistelun yhteydessä (Ala-
nen & Aapala 2015; tietolaatikko 6.2). Täydennysehdotus perustui pääosin vuosien 2013 ja 2014 aikana 
tehtyihin maastokartoituksiin sekä joillakin alueilla maakuntaliittojen aiemmin toteuttamiin kartoituk-
siin. Soidensuojelun täydennysehdotusta täydentävien suojelutarpeiden arvioinnissa tukeuduttiin KO-
KASU-hankkeessa luontotyyppien osalta pääasiassa uhanalaisuusarvioinnissa (LuTU) koottuihin tietoi-
hin (Kaakinen ym. 2018a, b, Lammi ym. 2018a, b).   
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Suotyyppien suojelutilanteesta ja suojelun puutteista on tehty yleistasoisia tarkasteluja, jotka perus-
tuvat valtakunnan metsien inventointien (VMI) tuloksiin (Virkkala ym. 2000, Soiden ja turvemaiden … 
2011, Alanen & Aapala 2015). VMI ei kuitenkaan tuota paikkatietoaineistoa, joten sen tuloksia ei voi 
käyttää suojelutarpeiden alueellisten painopisteiden tarkempaan kohdentamiseen. Metsä- ja kitumaan 
korvet ja rämeet sisältyvät Luonnonvarakeskuksen metsien suojelutilastoihin (https://stat.luke.fi/met-
sien-suojelu), jotka näin ollen voisivat kertoa myös puustoisten soiden suojelutilanteesta. Tilastoissa ei 
kuitenkaan eritellä turvemaiden ja kivennäismaiden metsiä toisistaan.  

Suoyhdistymätyypeistä (esimerkiksi keidassuot ja aapasuot) ei ole käytettävissä kattavaa paikkatie-
toa. Suojelualueiden ulkopuolella suoyhdistymätyyppien paikkatiedot ovat karkeita ja puutteellisia, eikä 
niiden pohjalta ole mahdollista tehdä paikkatietoperustaisia suojelutarveanalyysejä. Luontotyyppien 
uhanalaisuuden arviointia varten tuotettiin jonkin verran tarkkoja paikkatietoaineistoja muun muassa 
Pohjois-Lapin palsasoista ja eteläisen Suomen laakiokeitaista, joiden tunnetuista esiintymistä valtaosa 
on suojeltu.   

Suo- ja lähdelajien osalta tärkeimmät tietolähteet ovat lajien valtakunnalliset ja alueelliset uhanalai-
suusarviot (Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus 2021) sekä Lajitieto-
keskuksen esiintymätiedot uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista (Suomen Lajitietokeskus 2021).  

6.2.2 Paikkatietoaineistot ja -analyysit 
Soidensuojelun tilanteesta tehtiin yleisluonteinen paikkatietotarkastelu metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin 
perustuen maastotietokannan turvemaskiin (suot ja soistumat, Maastotietokanta 2021) ja KOKASU-
hankkeessa käytettävään suojelumaskiin (maski 1; luku 3.2) (kuva 6.1). Vastaava tarkastelu lähteiden 
suojelutilanteesta tehtiin maastotietokannan (2021) lähdepisteiden perusteella (luku 6.3.3, kuva 6.5).  

Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien ensi- ja toissijaisten suolajien (pois lukien lin-
nut ja nisäkkäät) lisäksi on tarkasteltu alueellisesti uhanalaisia suolajeja. Alueellisesti uhanalaisia lajeja 
on sekä valtakunnallisesti silmälläpidettävissä (NT) että valtakunnallisesti säilyvissä (LC) lajeissa. 
Koska kaikki silmälläpidettävät ensi- ja toissijaiset suolajit ovat joka tapauksessa mukana tarkastelussa, 
alueellisesti uhanalaiset suolajit ovat kaikki valtakunnallisesti säilyviksi (LC) luokiteltuja lajeja. Omana 
kokonaisuutenaan tarkasteltiin valtakunnallisesti uhanalaisia ja silmälläpidettäviä ensisijaisia lähdela-
jeja.  

Lajien esiintymispaikkojen tiedot poimittiin Lajitietokeskuksen viranomaisportaalin kautta. Tarkas-
teluun otettiin mukaan vuosina 1990–2021 tehdyt havainnot, joiden sijainnin tarkkuus oli vähintään 100 
metriä (katso tarkemmin luku 3.3). 

Koska sekä ensi- että etenkin toissijaisilla suolajeilla on runsaasti esiintymispaikkoja myös muualla 
kuin suolla, selvitettiin suolla sijaitsevat esiintymispaikat paikkatietotarkasteluna. Laji.fi:n havaintopis-
tetiedoista otettiin mukaan vain sellaiset, jotka osuivat päällekkäin maastotietokannan soiden (suot ja 
soistumat, Maastotietokanta 2021) kanssa. Esiintymispaikan tila (ojittamaton / ojitettu) saatiin SYKEn 
ojitustilanneaineistosta (Soiden ojitustilanne 2011). Koska soiden reuna-alueet ovat tärkeitä monille 
uhanalaisille lajeille ja lajiryhmille, ne huomioitiin tarkastelussa ottamalla mukaan myös esiintymät, 
jotka osuivat 10–25 metrin puskurivyöhykkeelle maastotietokannan tai ojitusrasterin suosta.   

Lajien esiintymätietoja ryhmiteltiin lajien ensisijaisten elinympäristöjen (Laji.fi) mukaan korpi-, 
räme-, neva- ja lettolajien esiintymiin. Koska monet tarkastelussa mukana olevat lajit voivat esiintyä 
useissa erilaisissa suoelinympäristöissä, tämän ryhmittelyn perusteella ei voi varmasti sanoa yksittäisen 
esiintymän sijaitsevan lajille kirjatussa ensisijaisessa elinympäristössä.  

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien ensi- ja toissijaisten suolajien, ensisijaisten lähdelajien sekä alu-
eellisesti uhanalaisten suolajien esiintymiä tarkasteltiin suhteessa eri tavoin suojeltuihin tai käytöltään 
rajoitettuihin alueisiin, joiden kolmiluokkaista jakoa on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2 (taulukko 3.1).  

https://stat.luke.fi/metsien-suojelu
https://stat.luke.fi/metsien-suojelu


Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   83 

6.3 Suojelun nykytilanne 

6.3.1 Soiden suojelutilanne 
Suojeltuja (maski 1, ks. luku 3.2) soita on tällä hetkellä koko maassa 1,3 milj. hehtaaria, mikä on 16 % 
maastotietokannan (2021) mukaisesta turvemaiden pinta-alasta (8,1 milj. ha) ja 13 % alkuperäisestä 
10,4 milj. suohehtaarista. 

Suojeltujen soiden painopiste on pohjoisimmassa Suomessa, Peräpohjolan pohjoisosissa sekä 
Metsä- ja Tunturi-Lapissa (kuva 6.1). Tämän alueen eteläpuolella, Peräpohjolan eteläosasta ja Koillis-
maalta lähtien, soiden suojelutilanne on heikompi. Heikoimmin soita on suojeltu Kaakkois-Suomesta 
Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla leveällä vyöhykkeellä (kuva 6.2), jolla suojeltujen soiden osuus vaih-
telee kahdesta viiteen prosenttiin seutukunnan suoalasta (Maastotietokanta 2012) (liite 5.3, Alanen & 
Aapala 2015). 

 Soita sisältyy tässä raportissa myös metsä- ja tunturialueiden suojelupinta-aloihin (luvut 5 ja 9). 
Metsien ja tunturien suojelupinta-aloihin sisältyvät suot ovat päällekkäisiä tässä luvussa esitettyjen soi-
den suojelupinta-alojen kanssa. Metsien suojelupinta-alan tarkasteluissa on käytetty Luonnonvarakes-
kuksen metsiensuojelutilastoja, joiden pinta-aloihin sisältyvät myös puustoiset suot (turvemaiden met-
sät). Turvemaiden metsiä ei Luonnonvarakeskuksen tilastoissa eritellä kivennäismaiden metsistä. 
Vuonna 2000 tehdyssä, VMI8-aineistoihin perustuneessa tarkastelussa suojellusta metsämaasta 10 % ja 
suojellusta kitumaasta 34 % oli korpia tai rämeitä (Virkkala ym. 2000). Tunturisuot (ml. lähteet) sisälty-
vät omana kokonaisuutenaan tuntureiden suojelutilannetarkasteluun.  

 Soiden päätyyppiryhmistä heikoin suojelutilanne on korvissa (sisältäen myös neva- ja lettokorvet), 
joiden kokonaispinta-alasta on soidensuojelun täydennysehdotuksen alueella (ks. tietolaatikko 6.2) suo-
jeltu 3 %. Rämeitä on suojeltu 3˗8 % soidensuojelun täydennysehdotuksen osa-alueilla. Avosoiden suo-
jelutilanne on parempi, mutta lettojen suojelutilanne selvästi heikompi kuin muiden päätyyppiryhmien. 
(Alanen & Aapala 2015.)   

Suojelualueiden soista koko maassa lähes puolet (45 %) on nevoja, 38 % rämeitä ja nevarämeitä,  
9 % korpia ja nevakorpia, 3 % lettoja, lettokorpia ja -rämeitä sekä 5 % ojitettuja soita (VMI11, Kaaki-
nen ym. 2018a).  

Suojelualueiden lisäksi soita on rajoitetun käytön piirissä tässä hankkeessa tehdyn tarkastelun pe-
rusteella lähes 400 000 hehtaaria. Näistä noin 50 000 ha on Natura-alueilla, joilla toteutustapa on muu 
kuin luonnonsuojelulaki. Maastotietokannan metsäisiä soita on valtion maiden alue-ekologisina koh-
teina yli 150 000 ha ja noin 28 000 ha yksityismaiden metsälakikohteina (Suomen metsäkeskuksen ai-
neisto 2021). Suojelun ja rajoitetun käytön luokkiin sisältyvät aluetyypit on kuvattu tarkemmin luvussa 
3.2. 

 
Kuva 6.1. Suojeltujen (maski 1, ks. luku 3.2) soiden osuus maastotietokannan (2021) mukaisesta turve-
maiden pinta-alasta metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Metsäkasvillisuusvyöhykkeiden rajaukset ja nimet 
luvussa 3.3. 
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Kuva 6.2. Haapasuo Leivonmäen kansallispuistossa. Kansallispuisto sijaitsee seudulla, jossa 
suojeltujen soiden osuus seutukunnan suoalasta on kaksi prosenttia. Kuva: Jari Ilmonen. 

 

6.3.2 Suolajiston suojelutilanne 

6.3.2.1 Valtakunnallisesti uhanalaisen ja silmälläpidettävän suolajiston suojelutilanne  

Lajiston suojelu on ollut yhtenä soiden suojelun perusteena ensimmäisistä suunnitelmista lähtien. Esi-
merkiksi soidensuojelun perusohjelman kohteita arvotettiin suoyhdistymien ja suotyyppien lisäksi suolla 
pesivän lintulajiston runsauden perusteella (Ruuhijärvi 1978). Uhanalaisiin lajeihin on kiinnitetty huo-
miota soiden suojelussa siitä lähtien, kun ensimmäiset uhanalaisten lajien listat 1970-luvulla julkaistiin 
(Borg & Malmström 1975, Ruuhijärvi 1978).   

 Valtakunnallisesti uhanalaisia ensisijaisia suolajeja on 120 ja toissijaisia suolajeja 129, ja silmällä-
pidettäviä 109 ensisijaisissa ja 109 toissijaisissa suolajeissa (Hyvärinen ym. 2019). Tässä valtakunnalli-
sesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien suolajien suojelutilanteen tarkastelussa on mukana 208 ensi- ja 
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toissijaista suolajia, joista oli tallennettuna kriteerit täyttäviä (ks. tarkemmin luku 3.3) esiintymätietoja 
Laji.fi-tietokannassa. Lisäksi tarkasteluun otettiin mukaan vain ne lajiesiintymät, jotka olivat suolla (ra-
jaus maastotietokannan turvemaskilla, ks. tarkemmin luku 6.2.2). Tällaisia esiintymiä oli kaikkiaan 
17 241. Nisäkkäät ja suolinnut eivät ole mukana tässä tarkastelussa, mutta suolinnuston suojelutilannetta 
on tarkasteltu tietolaatikossa 6.1.  

 

TIETOLAATIKKO 6.1  

Soiden kahlaajat   

Raimo Virkkala  

Suomen soilla pesii merkittävä osa monien kahlaajalintujen Euroopan populaatioista. 
Kahlaajalinnut suosivat erityisesti vetisiä rimpinevoja, mutta niitä on myös kuivemmilla nevoilla ja 
rämeillä. Kahlaajien lajimäärä ja useimpien lajien populaatiotiheys on Suomessa suurin pohjoisen 
aapa- ja palsasoilla (Järvinen & Väisänen 1978, Järvinen ym. 1987).   

Jänkäsirriäisen (Calidris falcinellus) Euroopan kannasta peräti 82 % pesii Suomessa (BirdLife 
International 2017), lähinnä Pohjois-Suomen rimpisillä soilla. Jänkäsirriäisen Euroopan kanta on 
nimialalajia falcinellus, kun taas Keski- ja Itä-Siperiassa pesii alalaji sibirica (Lehikoinen 2020). 
Näin ollen lajin ja sen elinympäristöjen suojelemisessa on Suomella erittäin merkittävä globaali 
vastuu. Jänkäsirriäinen on aiemmin taantunut Suomessa soiden ojituksen takia ja on vähentynyt 
Fennoskandiassa 2000-luvulla (Lindström ym. 2019) ja Suomessa luokiteltu silmälläpidettäväksi 
(NT, Hyvärinen ym. 2019). Yli puolet jänkäsirriäisen kannasta Suomessa pesii suojelualueilla 
(Virkkala & Rajasärkkä 2001). Pohjoisena lajina jänkäsirriäinen on vaarassa tulevaisuudessa 
erityisesti ilmastonmuutoksen takia (Virkkala ym. 2008).  

Muista soiden kahlaajalintulajeista mustaviklon (Tringa erythropus) Euroopan kannasta puolet pesii 
Suomessa ja punakuirin (Limosa lapponica) kannasta lähes puolet. Liron (Tringa glareola) ja 
valkoviklon (Tringa nebularia) kannoista noin kaksi viidennestä pesii Suomessa (BirdLife 
International 2017). Useimmat soiden kahlaajalinnuista ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, 
edellä mainitun jänkäsirriäisen lisäksi (Hyvärinen ym. 2019) suosirri (Calidris alpina alpina, 
silmälläpidettävä, NT), suokukko (Calidris pugnax, äärimmäisen uhanalainen, CR), taivaanvuohi 
(Gallinago gallinago, NT), punakuiri (NT), vesipääsky (Phalarobus lobatus, vaarantunut, VU), 
mustaviklo (NT), liro (NT) ja valkoviklo (NT). Suosirrin, suokukon, punakuirin ja vesipääskyn 
kannoista yli puolet pesii Suomessa suojelualueilla, liron ja mustaviklon vajaa puolet ja 
taivaanvuohen kannasta noin viidesosa (Virkkala & Rajasärkkä 2001).   

Kahlaajalintujen populaatiot ovat pienentyneet soiden ojituksen ja muun maankäytön, kuten 
vesistörakentamisen ja turpeennoston, seurauksena. Kahlaajat ovat pohjoisina lajeina myös 
vaarassa ilmaston lämpenemisen seurauksena, ja niiden populaatioiden on ennustettu supistuvan 
ja siirtyvän pohjoista kohti (esim. Virkkala ym. 2008, 2013). Pohjoiset soiden lintulajit vähenivät 
suojelualueverkostossa jo jaksojen 1981‒1999 ja 2000‒2009 välillä (Virkkala & Rajasärkkä 2012), 
ja monien lajien levinneisyysalue oli jo supistunut ensimmäisestä ja toisesta lintuatlaksesta 1974‒
89 kolmanteen lintuatlakseen 2006‒10 ilmastonmuutokseen perustuvien levinneisyysennusteiden 
mukaisesti (Virkkala ym. 2008, 2014). 
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Kuva 6.3. Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien ensi- ja toissijaisten suolajien tunnettu-
jen suoesiintymien suojelutilanne metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Suojelualueiden lisäksi on huomioitu 
erikseen esiintymät, jotka sijoittuvat Natura 2000 -alueiden osiin, joissa toteutustapa on muu kuin luon-
nonsuojelulaki (Lisänä Natura 2000 -alueilla) ja esiintymät, jotka sijoittuvat muille rajoitetun käytön alu-
eille (Lisänä muilla rajoitetun käytön alueilla). Metsäkasvillisuusvyöhykkeiden rajaukset ja nimet luvussa 
3.3. Hemiboreaalisella vyöhykkeellä (1a) sijaitsevan Ahvenanmaan suojelualueaineisto oli KOKASU-
tarkastelussa puutteellinen. 

Keskimäärin 30 % soilla tavattujen uhanalaisten ja silmälläpidettävien suolajien tunnetuista esiinty-
mistä on suojelun tai rajoitetun käytön ulkopuolella. Suojeltujen esiintymien osuus on suurin toisaalta 
pohjoisimmassa Suomessa, Tunturi-Lapissa (4d) ja toisaalta eteläisimmässä osassa maata, Lounaisella 
rannikkomaalla (1b) (kuva 6.3). Uhanalaisten ja silmälläpidettävien ensi- ja toissijaisten suolajien tunne-
tuista suoesiintymistä 0–27 % on Natura 2000 -verkoston kohteilla, joissa toteutuskeino on muu kuin 
luonnonsuojelulaki. Muilla rajoitetun käytön alueilla on tunnetuista suoesiintymistä 0–19 %. 

Keskimäärin 16 % valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien suolajien suojelualueilla 
olevista suoesiintymispaikoista on ojitetuilla soilla. Suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista 
tunnetuista esiintymispaikoista kolmannes on ojitetulla suolla. 

6.3.2.2 Alueellisesti uhanalaisen suolajiston suojelutilanne  

Valtakunnallisesti silmälläpidettäviksi (NT) ja säilyviksi (LC) luokitelluista lajeista osa on alueellisesti 
uhanalaisia (RT). Alueellisesti uhanalaisia ensisijaisia suolajeja on kaikkiaan 149, joista 50 silmälläpi-
dettäviä ja 99 säilyviä (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2021). Tässä tarkastelussa on 
mukana 71 valtakunnallisesti säilyvää, alueellisesti uhanalaista lajia. Esiintymätiedot on poimittu hank-
keessa sovittujen kriteerien mukaisesti (ks. tarkemmin luku 3.3) ja huomioon on otettu vain kullakin 
vyöhykkeellä alueellisesti uhanalaisiksi arvioidut lajit ja ne lajiesiintymät, jotka olivat suolla (rajaus 
maastotietokannan turvemaskilla, ks. tarkemmin luku 6.2.2). Tällaisia esiintymiä oli kaikkiaan 3 367.   

Alueellisesti uhanalaisten suolajien määrä vaihtelee alueittain (taulukko 6.1), mikä heijastelee suo-
luonnon voimakkaampaa muutosta maan eteläosissa. Vastaava vaihtelu on myös esiintymien määrissä, 
eniten esiintymiä on Pohjanmaalla (3a) ja Järvi-Suomessa (2b). 
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Taulukko 6.1. Valtakunnallisesti säilyvien (LC) mutta alueellisesti uhanalaisten (RT), ensisijaisten 
suolajien määrä metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 
2021)  

  1a  1b  2a  2b  3a  3b  3c  4a  4b  4c  4d  

Putkilokasvit  12  15  16  17  22  7  7  8  5  3  1  

Sammalet  21  25  21  21  19  13  4  4  5  4  4  

Perhoset  4  14  14  10  1  2  1  3  3  0  0  

Sienet  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  

Yhteensä  37  55  52  49  42  22  13  16  13  7  5  

 
Alueellisesti uhanalaisten (RT) ensisijaisten suolajien tunnetuista suoesiintymistä keskimäärin puo-

let on suojelualueilla ja kolmannes on sekä suojelun että muun rajoitetun käytön ulkopuolella (kuva 
6.4). Tästä eniten poikkeaa Tunturi-Lappi (4d), jossa valtaosa esiintymistä on suojeltu. Valtakunnalli-
sesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien suojelutilanteesta selvimmin eroavat Peräpohjola (4b) ja 
Metsä-Lappi (4c), joissa alueellisesti uhanalaisten suolajiesiintymien suojelutilanne on selvästi alhai-
sempi.  

Keskimäärin 14 % tarkasteltujen alueellisesti uhanalaisten lajien suojelualueilla olevista suoesiinty-
mispaikoista on ojitetuilla soilla. Suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista tunnetuista esiinty-
mispaikoista noin 40 % on ojitetuilla soilla. 

 

 

Kuva 6.4. Valtakunnallisesti säilyvien (LC), mutta alueellisesti uhanalaisten (RT) ensisijaisten suolajien 
tunnettujen suoesiintymien suojelutilanne metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Suojelualueiden lisäksi on 
huomioitu erikseen esiintymät, jotka sijoittuvat Natura 2000 -alueiden osiin, joissa toteutustapa on muu 
kuin luonnonsuojelulaki (Lisänä Natura 2000-alueilla) ja esiintymät, jotka sijoittuvat muille rajoitetun 
käytön alueille (Lisänä muilla rajoitetun käytön alueilla). Hemiboreaalisella vyöhykkeellä (1a) sijaitsevan 
Ahvenanmaan suojelualueaineisto oli KOKASU-tarkastelussa puutteellinen. 
Metsäkasvillisuusvyöhykkeiden rajaukset ja nimet luvussa 3.3. 
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6.3.3 Lähteikköjen ja lähdelajiston suojelutilanne  
Lähteikköluontotyyppiin luetaan avolähteet (lähdealtaat ja -purot) ja niitä ympäröivä lähdekasvillisuus 
(lähteisyyttä indikoiva sammal- ja putkilokasvilajisto) sekä tihkupinnat ja näiden muodostamat yhdistel-
mät lähdevaikutusta ilmentävine reunavyöhykkeineen (Lammi ym. 2018b). Lähteiköistä voidaan erottaa 
omaksi tyypikseen eutrofiset huurresammallähteiköt, joiden esiintyminen painottuu kalkkialueille. Läh-
teikköjä esiintyy sekä suolla että kivennäismaalla.   

Lähteet ja lähteiköt sijoitetaan eri tarkasteluissa vaihtelevasti eri elinympäristöryhmiin. Luontotyyp-
pien ja lajien uhanalaisuuden arvioinneissa lähteiköt luetaan sisävesiin (Lammi ym. 2018a, Hyvärinen 
ym. 2019). Luontodirektiivin raportoinnissa lähteet luetaan soihin (lähteet ja lähdesuot, huurresam-
mallähteet) (Airaksinen & Karttunen 2000). Tässä raportissa lähteiköt käsitellään soiden yhteydessä.   

 Vaihtelevien maastonmuotojen ja kostean suurilmaston vuoksi lähteitä on eniten Pohjois-Suo-
messa, varsinkin tunturiseudulla ja vaaramaastossa. Etelämpänä lähteikköjä on erityisesti harju-, reuna- 
ja kumpumoreenimuodostumien alueilla. Ihmistoiminnan seurauksena suuri osa etenkin Etelä- ja Keski-
Suomen lähteiköistä on tuhoutunut, mutta tuhoutuneiden esiintymien määrää ei tunneta. (Lammi ym. 
2018b.)   

Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan lähteitä on eniten Metsä-Lapissa, Pohjois-Karja-
lassa ja Kainuussa sekä Koillismaalla ja Järvi-Suomessa (Lammi ym. 2018b).  Maastotietokannan läh-
deaineisto on puutteellinen, mutta tällä hetkellä se on kattavin aineisto lähteistä. Vuoden 2021 maasto-
tietokanta sisältää 34 066 lähdepistettä.   

Lähteiden ja lähteikköjen luonnonsuojelulain mukaista suojelua on edistetty pääosin osana soiden, 
metsien ja tunturialueiden suojelua. Sen lisäksi luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia lähteitä ja nii-
den lähiympäristöjä turvataan vesi- ja metsälaeilla. Vesilain mukaan luonnontilaisia lähteitä ei saa muut-
taa niin että lähteen säilyminen luonnontilaisena vaarantuu. Metsälain 10§ mukaan lähteiden välittömän 
lähiympäristön ominaispiirteet on säilytettävä.   

Maastotietokannan (2021) lähteistä suurin osa on suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella (kuva 
6.5). Suojeltujen lähteiden osuus lähteiden lukumäärästä on suurin (20 %) pohjoisboreaalisella vyöhyk-
keellä. Muilla vyöhykkeillä suojeltujen osuus vaihtelee kahdesta viiteen prosenttiin.    

Huurresammallähteikköjen suojeluaste on huomattavasti korkeampi kuin lähteikköjen. Etelä-Suo-
messa tiedossa olevista huurresammallähteiköistä on suojeltu keskimäärin 55 %, Pohjois-Suomessa 73 
% ja koko maassa 68 % (Lammi ym. 2018b). 

  

Kuva 6.5. Lähteiden lukumäärä (Maastotietokanta 2021) ja suojelutilanne 
metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Hemiboreaalisella vyöhykkeellä sijaitsevan Ahvenanmaan 
suojelualueaineisto oli KOKASU-tarkastelussa puutteellinen. 
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Kuva 6.6. Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien ensisijaisten lähdelajien tunnettujen 
esiintymien suojelutilanne metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Suojelualueiden lisäksi on huomioitu 
erikseen esiintymät, jotka sijoittuvat Natura 2000-alueiden osiin, joissa toteutustapa on muu kuin 
luonnonsuojelulaki (Lisänä Natura 2000-alueilla) ja esiintymät, jotka sijoittuvat muille rajoitetun käytön 
alueille (Lisänä muilla rajoitetun käytön alueilla). Hemiboreaalisella vyöhykkeellä (1a) sijaitsevan 
Ahvenanmaan suojelualueaineisto oli KOKASU-tarkastelussa puutteellinen. 
Metsäkasvillisuusvyöhykkeiden rajaukset ja nimet luvussa 3.3.  

Valtakunnallisesti uhanalaisia ensisijaisia lähdelajeja on 38 ja silmälläpidettäviä 31 (Hyvärinen ym. 
2019). Tässä tarkastelussa on mukana 47 ensisijaista lähdelajia, joista oli tallennettuna kriteerit täyttäviä 
(ks. tarkemmin luku 3.3) esiintymätietoja Laji.fi-tietokannassa. Tällaisia esiintymiä oli kaikkiaan  
3 531.   

Keskimäärin 63 % uhanalaisten ja silmälläpidettävien lähdelajien tunnetuista esiintymistä on suoje-
lualueilla. Suojeltujen esiintymien osuus on suurin pohjoisimmassa Suomessa, Tunturi- (4d) ja Metsä-
Lapissa (4c) sekä Koillismaalla (4a) (kuva 6.6). Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lähdelajien tunne-
tuista esiintymistä 0–23 % on Natura 2000 -verkoston kohteilla, joissa toteutuskeino on muu kuin luon-
nonsuojelulaki. Muilla rajoitetun käytön alueilla on tunnetuista esiintymistä 0–23 %. 

6.4 Suojelutarpeiden temaattiset painopisteet 
Soiden ja lähteikköjen suojelun lisätarpeita tarkastellaan tässä työssä ennen muuta luontotyyppien ja la-
jiston näkökulmasta. Sen lisäksi nostetaan esiin soiden vesitalouteen, kytkeytyvyyteen, hiilirikkauteen 
sekä soiden ja lähteikköjen ennallistamistarpeisiin liittyviä näkökulmia.   

Erillisessä tietolaatikossa (tietolaatikko 6.2) tarkastellaan millä tavalla edellä mainitut näkökulmat 
otettiin huomioon soidensuojelun täydennysehdotuksessa (Alanen & Aapala 2015).   
  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1a

1b

2a

2b

3a

3b

3c

4a

4b

4c

4d

Suojelualueilla Lisänä Natura 2000 -alueilla
Lisänä muilla rajoitetun käytön alueilla Ei suojelua eikä rajoitettua käyttöä



90   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022  

 

TIETOLAATIKKO 6.2.  

Soidensuojelun täydennysehdotus ja sen  
vapaaehtoisen toteutumisen eteneminen  

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä 
ja suojelusta linjattiin soidensuojelun lisätarpeesta (Valtioneuvosto 2012). Ympäristöministeriö 
asetti vuonna 2012 soidensuojelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus soidensuojelun 
täydentämiseksi. Tarkastelualueena oli koko maa lukuun ottamatta Tunturi- ja Metsä-Lappia sekä 
Peräpohjolan aapasuovyöhykkeen pohjoisosaa. 

Ehdotuksen valmistelussa otettiin huomioon suoluontotyyppien ja suolajiston suojelutarpeet, 
olemassa olevien suojelualueiden täydentyvyys sekä tarkastelussa olleiden soiden kytkeytyvyys 
olemassa oleviin suojelualueisiin.   

Kartoituskohteiden valinta ja maastoinventoinnit  

Kartoitettavia kohteita etsittiin sekä valtakunnallisista että alueellisista suoaineistoista, joista 
keskeisimpiä olivat: systemaattinen suurten (> 20/50 ha) ojittamattomien suoalueiden visuaalinen 
kartta- ja ilmakuvatarkastelu (SYKE, Salminen 2013), Metsähallituksen paikkatietoaineisto, 
uhanalaisten eliölajien esiintymätiedot (Hertta Eliölajit -tietojärjestelmä) sekä suoasiantuntijoiden 
tekemä systemaattinen pienten ja keskisuurten (< 20/50 ha) ojittamattomien suoalueiden 
visuaalinen kartta- ja ilmakuvatarkastelu etelästä Kainuun lounaisosiin ja Pohjois-Pohjanmaan 
eteläosiin saakka. Tarkimmin potentiaalisia kartoituskohteita etsittiin eteläisimpien ELY-keskusten 
alueilta ja suurpiirteisimmin Lapista ja Kainuusta. Kartoituskohteiden etsintää suunnattiin erityisesti 
heikoimman suojelutilanteen alueille. Kaikkiaan alustavassa tarkastelussa oli noin 6 300 
potentiaalista kartoitettavaa suoaluetta (yhteispinta-alaltaan yli 600 000 ha). (Alanen & Aapala 
2015.)  

Kartoituskohteiden valintakriteereinä käytettiin työryhmän hyväksymiä kohteiden valintaperusteita, 
erityisesti arvioitiin suon luonnontilaisuutta ja alueellisia erityispiirteitä. Kaikille kartoitettavien 
kohteiden maanomistajille lähetettiin kartoitusta ja sen tavoitteita koskeva kirje ennen 
maastokäyntiä. Maastossa kartoitettiin vuosina 2013 ja 2014 lähes 1 200 suota (yhteensä lähes 
180 000 ha). Näiden lisäksi työryhmällä oli käytettävissä maakuntakaavojen ja muiden 
suoselvitysten kartoitustietoja. Kaikkiaan käytettävissä oli maastoselvityksiä noin 1 600 suolta, noin 
300 000 hehtaarin alalta. Tästä joukosta soidensuojelutyöryhmä valitsi vuonna 2015 
valmistuneeseen soidensuojelun täydennysehdotukseen 755 kohdetta, pinta-alaltaan yhteensä 
noin 117 000 hehtaaria. (Alanen & Aapala 2015.)  

Täydennysehdotuksen kohteiden valintaperusteena olevat luontoarvot  

Kohteiden valinnassa luontotyypit, lajit ja soiden alueelliset erityispiirteet saivat yhdessä 
suurimman painoarvon (pisteytyksessä 65 % kokonaisuudesta).   

Eniten painoa annettiin luontotyypeille. Suotyyppejä ja suoyhdistymätyyppejä arvotettiin niiden 
alueellisen (Etelä- ja Pohjois-Suomi) uhanalaisuusluokan mukaan. Lisäksi otettiin huomioon 
uhanalaisten pienvesiluontotyyppien esiintymät sekä kivennäismaasaarekkeiden luonnontilaiset ja 
luonnontilaisen kaltaiset metsät (METSO I tai II kriteerit täyttävät metsät ja Metsälain 10§ mukaiset 
metsäsaarekkeet). (Alanen & Aapala 2015.)  

Soiden eliölajeista huomioitiin valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit 
sekä säädösten ja luontodirektiivin liitteen II ja lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit. (Alanen & 
Aapala 2015.)  
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Soiden alueelliset erityispiirteet heijastavat kunkin alueen ilmastollisten, geologisten ja 
topografisten olosuhteiden, vesistöjen sekä maa- ja kallioperän ravinteisuuden vaikutusta 
suoluontoon. Tällaisina erityispiirteinä otettiin huomioon esimerkiksi: drumliini- ja 
kumpumoreeniparviin liittyvät suot, rantavalli- ja dyynikenttien suot, jokimeanderisuot, lähteiköt, 
lähdesuot ja muut pohjavesivaikutteiset suot, vesistöjen rantasuot ja rannikon ja saariston nuoret 
suot. (Alanen & Aapala 2015.)  

Suoluonnon yleinen tila ja kytkeytyvyys kohteiden pisteytyksessä  

Suoluonnon seudullinen tila vaikuttaa yksittäisten suoalueiden merkitykseen. Mitä korkeampi 
soiden seudullinen ojitusaste ja mitä alhaisempi suojeluaste, sitä arvokkaampana jäljellä olevia 
ojittamattomia tai luonnontilaisia, suojelun ulkopuolella olevia suoalueita voi pitää. Kohteen saama 
pistearvo oli sitä suurempi mitä korkeampi seudullinen ojitusaste ja mitä alhaisempi suojeluaste. 
(Alanen & Aapala 2015.)  

Yksittäisiä soita arvotettiin myös niiden ojittamattoman pinta-alan ja ojittamattoman reunan (suon ja 
kivennäismaan vaihettumisvyöhyke) pituuden perusteella. Myös tämä piirre suhteutettiin 
alueelliseen tilanteeseen ja vain keskiarvon (kaikkien > 10 ha ojittamattomien suoalueiden 
ojittamattoman pinta-alan ja reunan pituuksien keskiarvot metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohkolla) 
ylittävät kohteet saivat pisteitä. (Alanen & Aapala 2015.)  

Kohteita pisteytettiin myös niiden ryhmittymisen ja kytkeytyvyyden perusteella. Pisteytyksen 
perusteena käytettiin suoalueen etäisyyttä suhteessa suojeltuihin soihin tai yli 10 hehtaarin 
kokoisiin ojittamattomiin suojelun ulkopuolisiin suoalueisiin. Mitä useampia ja mitä lähempänä 
suojeltuja tai muita ojittamattomia suoalueita kohde oli, sitä kytkeytyneempänä sitä pidettiin. Tässä 
yhteydessä huomioitiin myös kohteen sijainti osana laajempaa ekologista verkostoa, 
Fennoskandian vihreää vyöhykettä tai Maanselän-Suomenselän ekologista käytävää. (Alanen & 
Aapala 2015.)  

Ekologinen päätösanalyysi kohteiden valinnan tukena  

Työryhmän ensisijaisena tavoitteena oli täydentää nykyistä suojeltujen soiden verkostoa. Tässä 
apuna käytettiin paikkatietopohjaista ekologista päätösanalyysiä (Zonation -ohjelma), jonka avulla 
voidaan löytää olemassa olevaa suojelualueverkostoa kokonaisuutena parhaiten täydentävä 
kohdejoukko, käytössä olleen aineiston oikeellisuuden ja kattavuuden puitteissa. Analyysissä 
mukana olleita kohteita arvotettiin niillä havaittujen suoluontopiirteiden (suoyhdistymätyypit, 
suotyypit, uhanalaiset lajit, pienvedet) perusteella. Kohteen ojitustilanne oli mukana analyysissä 
kohdetta heikentävänä tekijänä. Lisäksi Zonation -analyyseissä otettiin huomioon kohteiden 
välinen kytkeytyvyys. Analyysissä nousevat arvokkaina esiin kohteet, jotka sisältävät sellaisia 
suoluontopiirteitä, jotka analyysissä käytettyjen aineistojen mukaan ovat puutteellisesti edustettuja 
(harvinaisia) nykyisessä suojeltujen soiden verkostossa. (Alanen & Aapala 2015, Kareksela ym. 
2020.)   

Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden valinta tehtiin luonnontieteellisin perustein 
poimimalla ensin luonnonarvoiltaan nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentävät kohteet 
Zonation -analyysin tulosten perusteella. Sen jälkeen kohdejoukkoa täydennettiin kullakin 
metsäkasvillisuusvyöhykkeen lohkolla sellaisilla valitsematta jääneillä kohteilla, joilla oli 
korkeimmat pisteet. Näin muodostettuun alustavaan kohdejoukkoon tehtiin vielä 
asiantuntijatarkastelujen pohjalta perusteltuja lisäyksiä ja poistoja. (Alanen & Aapala 2015.)  
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Hydrologisen toiminnallisuuden ja vaihettumisvyöhykkeiden 
huomioiminen kohteiden rajauksissa  

Suojeltaviksi ehdolla olevat kohteet on rajattu siten, että suoalueen vesitalous ja luonnonarvot 
voivat säilyä toimivana kokonaisuutena. Rajauksissa on otettu huomioon mahdolliset 
ennallistamistarpeet ja ennallistamisesta mahdollisesti aiheutuvat vettymishaitat. Suolle tulevan 
veden määrään ja laatuun kohdistuvat mahdolliset muutokset on pyritty ennakoimaan ja 
ehkäisemään rajauksen avulla mahdollisimman hyvin. Rajausten huolellisella suunnittelulla 
pyritään välttämään aiemmat suojelusoiden puutteellisista rajauksista johtuvat ongelmat, kuten 
suojelusoiden kuivuminen ja tarpeellisten ennallistamistoimien estyminen. (Alanen & Aapala 
2015.)  

Täydennysehdotuksen kohteiden rajauksissa kiinnitettiin erityistä huomiota myös soiden ja 
kivennäismaiden välisiin vaihettumisvyöhykkeisiin. Rajauksiin on sisällytetty suoalueen 
reunakorvet ja -rämeet. Kivennäismaata on rajattu mukaan kaistale, joka säilyttäisi suon 
reunapuuston ja suon ja metsän vaihettumisvyöhykkeen niin, ettei lähimetsän käsittely muuta suon 
reuna-alueen tai vaihettumisvyöhykkeen rakennetta ja olosuhteita suojelun kannalta tärkeän 
eliölajiston tai suon vesitalouden kannalta kohtuuttomasti. Vaihettumisvyöhykkeen rajauksessa 
otettiin huomioon kustannus-hyöty-näkökohdat sekä suojelun että metsätalouden harjoittamisen 
näkökulmasta. (Alanen & Aapala 2015.)  

Soidensuojelun täydennysehdotuksen toteutumisen eteneminen vuosina 2015–2020  

Soidensuojelun täydennysehdotuksen vapaaehtoisin keinoin etenevää toteutusta selvitettiin 
vuonna 2021, viisi vuotta ehdotuksen valmistumisen jälkeen. Täydennysehdotuksen 
kokonaispinta-alasta 38 % on suojeltu pysyvästi. Tästä valtionmaan kohteita oli kolme neljäsosaa 
ja loput yksityismaita. Kohteiden suojelu on edennyt toistaiseksi pääasiassa palsta kerrallaan ja 
vain 5 % kohteista on suojeltu kokonaan. Suojelun lisäksi täydennysehdotuksen kohteiden pinta-
alasta 0,5 % on turvattu määräaikaisina (10 vuotta) ympäristötukikohteina, 2 % Metsälain 10§ 
mukaisina elinympäristöinä ja 6 % maakuntakaavojen SL- ja S-aluevarauksina. (Aapala ym. 
2021.)  

Soidensuojelun täydennysehdotuksen toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen eikä ehdotuksesta 
aiheudu maanomistajalle velvoitteita. Kaikille maanomistajille on ilmoitettu kirjeitse heidän 
omistamansa suoalueen sijainnista täydennysehdotuksen kohteella. Täydennysehdotuksen 
valmistumisen jälkeen osa kohteista on menettänyt luonnonarvojaan hakkuiden ja muun 
maankäytön vuoksi. Suomen metsäkeskuksen aineistojen perusteella noin 3 500 hehtaarin alalle 
on tehty hakkuuilmoitus. Lisäksi kohteisiin on kohdistunut jonkin verran kunnostusojitushankkeita 
ja metsäteiden parannuksia. (Aapala ym. 2021.)  

  Keskeiset jatkoaskelet soidensuojelun täydennysehdotuksen vapaaehtoisessa toteutuksessa 
ovat: riittävän rahoituksen turvaaminen suojelun toteutukseen, soidensuojelun vapaaehtoisen 
toteutuksen keinovalikoiman monipuolistaminen ja toteutuskeinojen vaikuttavuuden tutkimus, 
suoviestinnän lisääminen sekä suojeltujen soiden verkoston täydentäminen myös muilla kuin 
soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteilla. (Aapala ym. 2021.) 

 

6.4.1 Hydrologiset kokonaisuudet soidensuojelun lähtökohtana 
Suolle tulevien vesien laadulla ja määrällä on ratkaiseva merkitys suon toiminnalle, ekologialle ja moni-
muotoisuudelle. Vettä tulee suolle joko pelkästään sateena (ombrotrofiset suot ja suon osat) tai sekä sa-
teena että pinta- tai pohjavesivaluntana ympäröiviltä kivennäismailta (minerotrofiset suot ja suon osat, 
mukaan lukien pohjavesivaikutteiset lähteiköt).   
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Valuma-alue määrittelee minerotrofisen suon vesitalouden ja sitä myötä suoaltaan luontotyyppien 
ja lajiston ominaispiirteet. Ekologisesti kestävä soidensuojelu edellyttää suoekosysteemin ja siihen vai-
kuttavan valuma-alueen säilyttämistä hydrologisesti toimivana kokonaisuutena. Yhteys luontaisiin ve-
sien lähteisiin on välttämätön suoekosysteemin toiminnalle. Erityisen tärkeää on turvata minerotrofisten 
soiden veden lähteet. Jos yhteys on ojituksella tai muulla maankäytöllä katkaistu, se voidaan usein pa-
lauttaa ennallistamalla.  

Nykyisessä suojelualueverkostossa monien suojeltujen soiden rajaukset ovat hydrologisesti puut-
teellisia. Rajaukset eivät sisällä vesitaloudellisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia ja rajausten ulkopuolella 
olevat suon osat on usein ojitettu (kuva 6.7). Nämä ojitukset katkaisevat vesien luontaisen virtauksen 
suolle, jolloin suojeltujen soiden keskiosat kuivuvat ja karuuntuvat. Tilannetta ei voi korjata ennallista-
malla, kun ojitusalueet ovat suojelualueiden rajausten ulkopuolella. (Rassi ym. 2003, Soiden ja turve-
maiden … 2011, Valtioneuvosto 2012, Rehell 2014.) Ongelman ratkaisemiseksi on muun muassa kehi-
tetty toimintamallia, jonka tavoitteena on palauttaa suojelusuolle sille kuuluvia vesiä (ks. tarkemmin 
luku 6.4.5). 

 

 

Kuva 6.7. Valkealammen luonnonsuojelualue (vihreä rajaus) Ilomantsissa on esimerkki kohteesta, jossa 
suojelualueen rajaus ei sisällä vesitaloudellisesti yhtenäistä suokokonaisuutta ja rajauksen ulkopuolella 
olevat suon osat on ojitettu. Kartta: Maanmittauslaitos. 
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Käytännössä maanomistusolot vaikuttavat hydrologisten suokokonaisuuksien suojelun mahdolli-
suuksiin. Soiden maanomistus on usein pienipiirteistä ja suolla on yleensä useampi kuin yksi omistaja. 
Soidensuojelun vapaaehtoisen toteutuksen keinovalikoima kaipaa monipuolistamista, ja etenkin mo-
niomistajaisten suokohteiden suojelun toteutukseen tarvittaisiin uusia keinoja ja kannusteita maanomis-
tajille. Usean maanomistajan omistamien suokohteiden vapaaehtoisen suojelun edistäminen tarvitsee 
tuekseen myös tutkimusta ja erilaisten toteutuskeinojen pilotointia (Aapala ym. 2021).   

Koska suoluonnon kestävä suojelu edellyttää vesitaloudellisten kokonaisuuksien turvaamista, so-
veltuu Luonnonsuojelulain 29 § ja Metsälain 10 § mukainen luontotyyppisuojelu nykymuodossaan hei-
kosti laaja-alaisten suokokonaisuuksien turvaamiseen. 

6.4.2 Suo- ja lähteikköluontotyyppien suojelutarpeet 
Kattavaa tietoa suo- ja lähteikköluontotyyppien esiintymistä suojelualueiden ulkopuolella ei ole. Suoje-
lutarpeita tarkasteltiin niissä pääryhmissä, jotka ovat voimakkaimmin uhanalaistuneita ja joiden suojelu-
tilanteessa tiedetään olevan puutteita. Tällaisia pääryhmiä ovat letot, luhdat, lähteiköt, luonnontilaiset 
suometsät sekä suoarot. 

6.4.2.1 Letot 

Letot ovat avoimia tai niukkapuustoisia soita, joista muodostuu usein mosaiikkimaisia kasvustoja tai yh-
distelmätyyppejä rämeiden ja korpien kanssa. Lettoja on luonnostaan ollut runsaimmin kalkkiseuduilla 
sekä pohjavettä runsaasti purkavien suurten reunamuodostumien ja harjujen liepeillä. Letot ovat lajistol-
taan monipuolisimpia suotyyppejä. (Kaakinen ym. 2018a.)  

Lettojen (7230) suojelutaso on Suomen boreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä epäsuotuisa ja riittä-
mätön sekä tila heikkenevä. Alpiinisella vyöhykkeellä lettojen tila on arvioitu suotuisaksi ja vakaaksi 
(Ympäristöhallinto 2019, 2020). Luhtalettoja lukuun ottamatta kaikki lettojen luontotyypit on arvioitu 
koko maassa uhanalaisiksi (kalkkiletot äärimmäisen uhanalaisia CR, koivuletot ja välipintaletot erittäin 
uhanalaisia EN, lähdeletot, rimpiletot ja kuirisammalrimpiletot vaarantuneita VU) (Kaakinen ym. 
2018a). Etelä-Suomessa (hemi-, etelä- ja keskiboreaalinen vyöhyke) kaikki lettoluontotyypit on arvioitu 
äärimmäisen uhanalaisiksi (CR). Pohjois-Suomessa (pohjoisboreaalinen vyöhyke) rimpiletot ja lähdele-
tot on arvioitu silmälläpidettäviksi (NT) ja muut lettoluontotyypit uhanalaisiksi. Luhtaletot ovat koko 
maassa ja Pohjois-Suomessa puutteellisesti tunnettuja (DD). Lettojen yhdistelmätyypit, lettokorvet, let-
torämeet ja lettonevat, ovat koko maassa vaarantuneita (VU) ja Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalai-
sia (CR). Pohjois-Suomessa lettokorvet ja lettorämeet on arvioitu vaarantuneiksi (VU) ja lettonevat sil-
mälläpidettäviksi (NT).   

Merkittävimpiä syitä lettojen uhanalaistumiseen ovat metsäojitusten ja pellonraivauksen sekä mui-
den maankäyttömuotojen, kuten vesirakentamisen sekä pohjaveden- ja turpeenoton aiheuttama lettojen 
määrän väheneminen sekä laadun heikentyminen. Maankäyttö on pirstonut suoluontoa etenkin Etelä-
Suomessa, mikä on kutistanut jäljellä olevia lettolaikkuja ja lisännyt niiden eristyneisyyttä. Tämä on 
heikentänyt lettolajiston elinolosuhteita. (Kaakinen ym. 2018a.)  

Keskeisimpiä uhkia jäljellä oleville ojittamattomille letoille ovat valuma-alueen ojitusten ja muun 
maankäytön aiheuttamat vesitalouden muutokset ja etenkin Etelä-Suomessa myös perinteisen maata-
louskäytön, niiton ja laidunnuksen päättymistä seurannut umpeenkasvu. Pohjois-Suomen vihreäkivi-
vyöhykkeellä lettoja uhkaa myös kaivostoiminta. Ilmastonmuutos on merkitykseltään kasvava uhka, 
jonka on ennustettu osaltaan lisäävän umpeenkasvua. (Kokko ym. 2021.)  

Lettojen lisäsuojelulle on tarvetta erityisesti Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä, lettokeskuksissa 
nykyisten suojelualueiden ulkopuolisilla letoilla sekä muualla Etelä- ja Itä-Suomessa, missä yksittäiset 
letot ovat usein pohjavesivaikutteisia.  

Helmi-ympäristöohjelmaan sisältyvä LETOT-hanke (2020–2025) tuottaa uutta tietoa letoista: letto-
jen alueellisesta esiintymisestä, niiden tilasta ja uhkista maan eri osissa, lettojen suojelutilanteesta sekä 
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ennallistamis- ja hoitotarpeista ja -mahdollisuuksista (Kokko ym. 2021). LETOT-hankkeen tuottaman 
tiedon pohjalta voidaan täydentää lettojen suojelualueverkostoa ja kohdentaa ennallistamis- ja hoitotoi-
menpiteitä.   

Lettojen tilaa on tarpeen parantaa ennallistamalla ja hoidolla. Mikäli lettojen hoitoon ja ennallista-
miseen ei panosteta, lettojen levinneisyysalue pienenee entisestään ja lettolajiston taantuminen jatkuu. 
Letot ovat kuitenkin vaativia ennallistamiskohteita, joiden vesitalouden ymmärtäminen on erityisen tär-
keää ennallistamisen onnistumiselle (Aapala ym. 2013a, Nielsson 2016). Perinteinen maatalouskäyttö, 
niitto ja laidunnus, ovat myös vaikuttaneet lettojen ominaisuuksiin ja lajistoon (Pykälä 2001, Nielsson 
2016, Ross ym. 2019). Lettojen hoidolla onkin läheiset liittymäkohdat perinneympäristöjen, etenkin 
suoniittyjen hoitoon. Lettoja on hoidettu Suomessa toistaiseksi hyvin pienimuotoisesti (Aapala 2013b, 
Aapala ym. 2022).   

Letot ovat Metsälain 10§ mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Vuoden 2014 alusta voimaan 
tulleessa Metsälain muutoksessa Lapin maakunnan letot lisättiin Metsälain elinympäristöihin. Samaan 
aikaan kuitenkin lain vaatimukset erityisen tärkeiden elinympäristöjen pienialaisuudesta kiristyivät 
(Kniivilä ym. 2020, Siitonen ym. 2021). Suomen metsäkeskus on tehnyt metsälain muutoksen jälkeen 
tietohuoltoa, jonka yhteydessä se on poistanut muun muassa noin 1 600 ha lettoja metsävaratietojärjes-
telmän yksityismaiden metsälakikohteista (Kniivilä ym. 2020). Pääasiallinen poiston syy on ollut koh-
teen liian suuri koko (Kniivilä ym. 2020). Laajempia lettokohteita voidaan metsätalousalueilla turvata 
määräaikaisilla ympäristötukisopimuksilla. 

6.4.2.2 Luhdat 

Luhdat ryhmitellään avo-, pensaikko- ja metsäluhtiin. Luhtien säilymiselle pysyvä pintavesien vaikutus 
on välttämätön. Luhtia esiintyy erilaisten vesistöjen rannoilla ja niiden lajisto onkin sekoitus suo-, vesi- 
ja rantakasvillisuutta. Turvekerroksen paksuus voi olla vain muutaman sentin paksuinen tai umpeenkas-
vuluhdilla jopa muutaman metrin paksuinen. (Kaakinen ym. 2018b.)   

Terva- ja harmaaleppäluhdat, joita esiintyy Etelä-Suomessa, on arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN). 
Koivuluhdista ei ollut riittävästi tietoa uhanalaisuuden arvioimiseen. Pensaikkoluhdista Etelä-Suomessa 
esiintyvät suomyrttiluhdat on arvioitu vaarantuneiksi (VU). Muut pensaikkoluhtatyypit sekä avoluhdat 
on arvioitu säilyviksi (LC). (Kaakinen ym. 2018a.) Luontodirektiivin metsäluhtien (9080*) suojelutaso 
on arvioitu Suomessa boreaalisella vyöhykkeellä epäsuotuisaksi ja huonoksi (Ympäristöhallinto 2019, 
2020). Avo- ja pensaikkoluhdat sisältyvät vaihettumis- ja rantasoihin (7140), joiden suojelutaso on arvi-
oitu Suomessa boreaalisella vyöhykkeellä epäsuotuisaksi ja riittämättömäksi ja alpiinisella vyöhykkeellä 
suotuisaksi (Ympäristöhallinto 2019, 2020).  

Tieto luhtien esiintymisestä ja tilasta on vielä puutteellista. Luhtia etsittiin ja kartoitettiin systemaat-
tisesti ensimmäisen kerran soidensuojelun täydennysehdotuksen puitteissa. Kattavuus jäi kuitenkin tiu-
kan aikataulun vuoksi edelleen puutteelliseksi. Luontoarvoiltaan merkittäviä luhtia löytyi muun muassa 
rannikon umpeenkasvavilta merenlahdilta ja kluuvijärviltä sekä rannikon nuorilta soilta. Sisämaassa 
puolestaan vesistönlaskun myötä syntyneiltä soilta, lampien ja järvien umpeenkasvaneista lahdekkeista 
sekä virtavesien rannoilta. (Alanen & Aapala 2015.)  

Metsien suojelutilanteen yhteydessä (luku 5.4.3.) on tarkasteltu rannikon metsäluhtien suojelutilan-
netta yhdessä tulvametsien kanssa perustuen Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hankkeen (PO-
TUT, Suomen ympäristökeskus 2022) tuottamiin potentiaalisten tulvametsien ja metsäluhtien esiinty-
miin rannikolla. Tarkastelun perusteella valtaosa (66–88 %) rannikon potentiaalisten tulvametsien ja 
metsäluhtien esiintymistä sijoittuu suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolelle.  

Luhdat ovat hyvin herkkiä niiden vesitaloutta muuttavan vesirakentamisen ja maankäytön etävaiku-
tuksille, joille ovat alttiita myös suojellut esiintymät. Pelkkä luhdan suojelu ei välttämättä riitä sen mo-
nimuotoisuuden turvaamiseen, koska säilyäkseen luhta tarvitsee pysyvää pintaveden vaikutusta. Metsä-
ojitus, muu maankuivatukseen liittyvä ojitus, vesirakentaminen, vesistöjen säännöstely, pellonraivaus ja 
rantarakentaminen ovat hävittäneet luhtia ja heikentäneet niiden tilaa. Toisaalta vesistöjen tilaa 
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heikentäneet järvenlaskut ja rehevöitymisen aiheuttama vesien umpeenkasvu ovat synnyttäneet uusia 
luhtaesiintymiä. (Kaakinen ym. 2018b.)  

Metsäluhtien laatu on todennäköisesti heikentynyt myös metsänhoitotoimenpiteiden vuoksi. Metsä-
luhdat ovat pienialaisia ja ne rajoittuvat usein muihin puustoisiin soihin tai kivennäismaiden metsiin, 
jolloin ne tulevat helposti käsitellyksi osana laajempia metsänkäsittelykuvioita. Pienialaisuuden vuoksi 
myös lähiympäristön hakkuilla voi olla negatiivisia vaikutuksia metsäluhdan pienilmastoon. (Kaakinen 
ym. 2018b.)  

Osa tervaleppäluhdista vastaa luonnonsuojelulain (29§) luontotyyppiä tervaleppäkorvet. Osa luh-
dista sisältyy metsälain (10§) erityisen tärkeään elinympäristöön luhdat. 

6.4.2.3 Lähteiköt 

Lähteikköluontotyyppiin luetaan avolähteet (lähdealtaat ja -purot) ja niitä ympäröivä lähdekasvillisuus 
sekä tihkupinnat ja näiden muodostamat yhdistelmät lähdevaikutusta ilmentävine reunavyöhykkeineen 
(kuva 6.8). Luonnontilaisten lähteiköiden lämpö- ja kosteusolot ovat jatkuvan pohjaveden virtauksen 
vuoksi vakaat. Lähteiköt ovat tyypillisesti ympäristöään rehevämpiä ja monimuotoisempia elinympäris-
töjä. Huurresammalvaltaiset lähteiköt on erotettu omaksi tyypikseen. Suolla lähdevaikutus on helposti 
erotettavissa kasvillisuuden, erityisesti sammalten perusteella (Juutinen & Ilmonen 2013, Lammi ym. 
2018b). 

Lähteiköt on arvioitu koko maassa vaarantuneiksi (VU) ja huurresammallähteiköt silmälläpidettä-
viksi (NT).  Etelä-Suomessa molemmat lähteikköluontotyypit on arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN) ja 
Pohjois-Suomessa säilyviksi (LC) (Lammi ym. 2018a). Lähteet ja lähdesuot (7160) on EU:n luontodi-
rektiivin liitteen I luontotyyppi, jonka suojelutaso on arvioitu Suomessa boreaalisella vyöhykkeellä epä-
suotuisaksi ja huonoksi, alpiinisella vyöhykkeellä suotuisaksi. Huurresammallähteet (7220*) on luonto-
direktiivissä priorisoitu luontotyyppi, jonka suojelutaso on arvioitu Suomessa boreaalisella 
vyöhykkeellä epäsuotuisaksi ja riittämättömäksi ja alpiinisella vyöhykkeellä suotuisaksi. Molempien 
luontotyyppien kehityssuunta on arvioitu vakaaksi. (Ympäristöhallinto 2019, 2020).   

Lähteikköjen luonnontilaisuutta ovat heikentäneet muun muassa metsäojitukset, purojen oikaisut ja 
perkaukset sekä pohjaveden ja veden otto. Etelä-Suomen lähteistä vain kymmenesosan on arvioitu ole-
van enää luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. (Lammi ym. 2018a)  

Lähteikköjen suojeluaste on alhainen ja suojelu painottuu Pohjois-Suomeen. Huurresammallähteik-
köjen suojelutilanne on parempi (Lammi ym. 2018b). Lähteikköjen lisäsuojelutarve kohdistuu erityisesti 
hemi-, etelä- ja keskiboreaalisille vyöhykkeille.  

Suojelualueiden ulkopuolella olevat luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset lähteet ja niiden vä-
littömät lähiympäristöt ovat metsälain ja vesilain suojaamia elinympäristöjä (Tolonen ym. 2019).   

Tulevaisuudessa ilmastonmuutos tulee todennäköisesti vaikuttamaan lähde-elinympäristöihin, kun 
pohjavedet lämpenevät ja pohjavesien muodostuminen, määrä ja laatu muuttuvat sademäärän, haihdun-
nan, lumipeitteen paksuuden ja lumen sulamisen muutosten seurauksena (Jyväsjärvi ym. 2015, Kløve 
ym. 2014). Laajat, runsastuottoiset pohjavesimuodostumat ja niihin liittyvät luontotyypit ovat todennä-
köisesti vastustuskykyisempiä ilmastonmuutokselle kuin pienet. (Kløve ym. 2014.)  

6.4.2.4 Luonnontilaiset suometsät 

Ojittamattomat korvet ja rämeet, joiden puustoa ei ole käsitelty, ovat vanhoja luonnonmetsiä. Niille on 
tyypillistä pitkä metsällinen jatkumo, puuston eri-ikäisrakenne, lahopuujatkumo sekä kostea pienilmasto 
(Aapala 2001 ja viitteet siinä, Segeström ym. 2008, Hörnberg ym. 2011). Luonnontilaisten suometsien 
ominaispiirteisiin kuuluu sekä puuston luontaisen uudistumisen dynamiikka että korkean pohjaveden-
pinnan tason ylläpitämä suoekosysteemin luontainen sukkessio. Luonnontilaisten suometsien, erityisesti 
korpien lisäsuojelun tarve kohdistuu lähes koko maahan (Alanen & Aapala 2015).   
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Kuva 6.8. Lähteiköt on arvioitu koko maassa vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi. Lähteikkö Kittilässä. 
Kuva: Kaisu Aapala. 

 
Lähes 80 % (7,9 milj. ha) ojittamattomista soista oli viime vuosisadan alkupuolella (VMI1, 1921–

1924) luontaisesti puustoisia korpia ja rämeitä. Sata vuotta myöhemmin (VMI12, 2014–2018) ojittamat-
tomista korvista ja rämeistä oli jäljellä kolmannes (2,6 milj. ha).  Muutos on ollut voimakkain Etelä- ja 
Keski-Suomessa, jossa ojittamattomista suometsistä on jäljellä noin viidennes. Pohjois-Suomessa (La-
pin maakunta) vastaava osuus on 60 %. Valtaosa jäljellä olevista ojittamattomista suometsistä on rä-
meitä (75 %), loput korpia. (Ojanen ym. 2020a.)  

Vain osa ojittamattomista suometsistä on puustorakenteeltaan luonnontilaisia. Etelä-Suomessa 
(hemi-, etelä- ja keskiboreaaliset metsäkasvillisuusvyöhykkeet) lähes puolella ojittamattomien metsä- ja 
kitumaan korpien ja lähes neljänneksellä rämeiden pinta-alasta oli tehty hakkuita viimeisen 30 vuoden 
aikana (VMI11, 2016). Pohjois-Suomessa (pohjoisboreaalinen metsäkasvillisuusvyöhyke) vastaavat 
osuudet olivat 9 % ja 5 %. (Kaakinen ym. 2018a.)   

Etelä-Suomen ojittamattomien korpien pinta-alasta 62 % ja ojittamattomien rämeiden pinta-alasta 
31 % on puuston tilajärjestykseltään tasaisia sekä puulaji- ja kokojakaumaltaan yksipuolisia esimerkiksi 
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viljelyn tai harvennusten seurauksena (VMI11, 2016). Vastaavat osuudet olivat Pohjois-Suomessa 25 % 
ja 28 %. (Kaakinen ym. 2018a.)  

Ojittamattomien suometsien monimuotoisuuden turvaamisen ja metsätalouden yhteensovittaminen 
ei ole helppoa. Metsälaki (10 §, erityisen tärkeät elinympäristöt) ja metsäsertifioinnit turvaavat osaa 
luontotyypeistä ja osaa niiden pinta-alasta, mutta valtaosa ojittamattomien suometsien pinta-alasta jää 
näiden keinojen ulkopuolelle. Metsänhoitosuositusten mukaan suometsätaloudessa on käytössä samat 
luonnonhoidon menetelmät kuin kivennäismailla (Vanhatalo ym. 2019). Ojittamattomien suometsien 
luonnonhoitotoimien määrästä, kohdistumisesta tai vaikuttavuudesta ojittamattomien suometsien puus-
torakenteen ja lajistollisen monimuotoisuuden turvaajina ei ole kuitenkaan tutkittua tietoa. Ojitetuissa 
suometsissä on tutkittu jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiä ja niiden vaikutuksia puuston 
kasvuun ja kehitykseen sekä aluskasvillisuuden rakenteeseen (Nieminen ym. 2018, Saarinen ym. 2020, 
Haapakoski ym. 2021). Siitä, kuinka hyvin jatkuvapeitteinen metsänkasvatus säilyttää luonnontilaisen 
kaltaisia puustorakenteita ja suolajiston monimuotoisuutta ojittamattomissa suometsissä, ei ole tutkittua 
tietoa.  

Kaikki korpiluontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi koko maassa ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Suo-
messakin tupasvillakorpia lukuun ottamatta kaikki korpityypit ovat joko silmälläpidettäviä tai uhanalai-
sia. Rämeistä rahkarämeet, rimpinevarämeet ja keidasrämeet on arvioitu koko maassa säilyviksi, muut 
rämetyypit silmälläpidettäviksi tai uhanalaisiksi. Etelä-Suomessa ainoastaan rahkarämeet on arvioitu 
säilyviksi, keidasrämeet silmälläpidettäviksi ja muut rämetyypit uhanalaisiksi. Pohjois-Suomessa puo-
lestaan valtaosa rämetyypeistä on arvioitu säilyviksi, palsarämeet ja lettorämeet uhanalaisiksi sekä kan-
gasrämeet, korpirämeet ja lettonevarämeet silmälläpidettäviksi. (Kaakinen ym. 2018a.)   

Pääosa korvista ja rämeistä sisältyy EU:n luontodirektiivin luontotyyppiin puustoiset suot (91D0), 
joiden suojelutaso boreaalisella vyöhykkeellä on epäsuotuisa ja riittämätön sekä kehityssuunta heikke-
nevä (Ympäristöhallinto 2019, 2020). Alpiinisella vyöhykkeellä puustoisten soiden suojelutaso on suo-
tuisa ja kehityssuunta vakaa. Lehtokorvet luetaan lehtoihin (9050) ja metsä- ja kitumaan kangaskorvet ja 
kangasrämeet luonnonmetsiin (9010) (ks. tarkemmin luvut 5.3.3 ja 5.3.4). 

6.4.2.5 Suoarot 

Suoarot ovat soihin liittyviä kausikosteikkoja, joille on tyypillistä kausittain vaihteleva tulvimisen ja 
kuivumisen vuorottelu. Vesitilanteen voimakkaan vaihtelun vuoksi turvekerros lähes puuttuu ja sam-
malkerros on epäyhtenäinen. Vaativien olosuhteiden vuoksi kasvilajisto on niukkaa ja usein kasvillisuu-
dessa on vain yksi selvä valtalaji ja vain vähän muuta pysyvää lajistoa. Suoarot tunnetaan puutteelli-
sesti. Eniten on tietoa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hiekka-alueiden suoaroista. Suoaroja esiintyy 
koko maassa hiekka- ja moreenialueilla. Kalkkivaikutteisilla ja ultraemäksisillä alueilla suoarot ovat la-
jistoltaan poikkeuksellisia. Tarkempi esiintymistieto on kuitenkin puutteellista. Suoarot ovat herkkiä ve-
sitalouden pysyville muutoksille, kuten ojituksille, jotka tasoittavat kausivaihtelua. Suoarot on arvioitu 
puutteellisesti tunnetuksi (DD) luontotyypiksi. Niiden suojelutilanteesta ei ole tietoa eikä lisäsuojelutar-
vetta pysty vielä kohdentamaan. (Kaakinen ym. 2018b.) 

6.4.3 Suoyhdistymätyyppien suojelutarpeet 
Suoyhdistymätyypeiksi kutsutaan kokonaisten suoaltaiden luokkia: esimerkiksi keidassuot, aapasuot ja 
palsasuot. Soiden luokitus on hierarkkista, ja suoyhdistymät sisältävät vaihtelevan määrän erilaisia suo-
tyyppejä. Laajoilla suoyhdistymillä on tavallista, että soiden keskiosat poikkeavat rakenteensa, suotyyp-
piensä, lajistonsa ja pienilmastonsa puolesta suon reunaosista. Koko suoluonnon monimuotoisuuden 
vaihtelun säilyttäminen edellyttää sen vuoksi koko suoalueen huomioimista. Soiden käyttö on ollut Pe-
räpohjolaan saakka niin laaja-alaista, että suoyhdistymät ovat enää harvoin rakenteeltaan ja vesitaloudel-
taan täysin luonnontilaisia kokonaisuuksia.  
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Käytännön soidensuojelussa suoyhdistymät ovat suojelun toteutuksen yksikkö. Suotyypit esiintyvät 
aina jollakin suoyhdistymällä: esimerkiksi keidassuolla, aapasuolla, boreaalisella piensuolla tai rinne-
suolla. Vaikka suojelua voidaan ja on tarpeen kohdentaa lajien, suotyyppien ja suoyhdistymätyyppien 
perusteella, toteuttamisessa ainoa pitkällä aikavälillä ekologisesti kestävä vaihtoehto on suojella vesita-
loudellisesti yhtenäisiä suoalueita eli suoyhdistymiä.  

 Suoyhdistymätyyppien esiintymistä ei ole kattavaa tietoa suojelualueiden ulkopuolelta. Suoyhdis-
tymätyypeistä tarkasteltiin keidassoiden, aapasoiden, rinnesoiden, rannikon soiden sekä boreaalisten 
piensoiden lisäsuojelutarpeita. 

6.4.3.1 Keidassuot 

Keidassoiden keskiosat ovat niukkaravinteisia (ombrotrofisia), eli ne saavat vettä ja ravinteita vain sa-
teen mukana tai kuivalaskeumana. Keidassuot ovat paksuturpeisimpia ja samalla hiilirikkaimpia soi-
tamme.   

Keidassuot on Etelä-Suomessa vallitseva suoyhdistymätyyppi, mutta niitä esiintyy myös pohjoi-
sempana, aina Metsä-Lappia myöten. Rakenteeltaan ja vesitaloudeltaan luonnontilaisia keidassuoyhdis-
tymiä on Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla hyvin vähän. Keidassoiden verkosto on harventunut, pinta-ala 
on pienentynyt ja niiden vesitalous on muuttunut. Karuudestaan huolimatta keidassoita on ojitettu run-
saasti metsätalouskäyttöön. Paksuturpeisina soina niitä on otettu myös turveteollisuuden käyttöön, mutta 
tarkkaa tietoa pinta-aloista ei ole. Keidassoiden rehevämmät laiteet, jotka saavat vesiä myös viereiseltä 
mineraalimaalta, on pääsääntöisesti raivattu pelloiksi tai ojitettu metsätalouden käyttöön. (Kaakinen ym. 
2018b.)   

Metsä-Lapissa esiintyviä verkkokeitaita lukuun ottamatta kaikki keidassuoluontotyypit on arvioitu 
uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi koko maassa. Alueellisessa tarkastelussa Etelä-Suomessa kaikki 
keidassuoluontotyypit on arvioitu vaarantuneiksi ja Pohjois-Suomessa kaikki siellä esiintyvät keidassuo-
luontotyypit on arvioitu säilyviksi. (Kaakinen ym. 2018a.)   

Keidassuot (7110*) ovat EU:n luontodirektiivissä priorisoitu luontotyyppi ja niiden suojelutaso on 
Suomen boreaalisella vyöhykkeellä epäsuotuisa ja huono sekä kehityssuunta heikkenevä (Ympäristöhal-
linto 2019, 2020).   

6.4.3.2 Aapasuot 

Aapasoilla koko suoallas keskustaa myöten saa vettä ja ravinteita ympäröiviltä mineraalimailta vähin-
tään kevättulvan aikaan. Aapasoiden keskiosissa on tyypillisesti avosoita eli nevoja ja erityisesti kalkki-
pitoisen kallioperän alueilla myös lettoja (kuva 6.9). Reunaosilla on tyypillisesti erilaisia räme- ja korpi-
tyyppejä sekä myös nevaisia ja lettoisia sekatyyppejä. Aapasoiden esiintyminen painottuu 
Pohjanmaalle, Peräpohjolaan ja Lappiin. Yksittäisiä aapasuoesiintymiä on myös Etelä-Suomessa keidas-
suovyöhykkeellä. (Kaakinen ym. 2018b.)   

Keskiboreaaliset aapasuot on arvioitu erittäin uhanalaisiksi, pohjoisboreaalisen vyöhykkeen etelä-
osan aapasuot silmälläpidettäviksi ja pohjoisosan aapasuot säilyviksi (Kaakinen ym. 2018a). Aapasuot 
(7310*) on EU:n luontodirektiivissä priorisoitu luontotyyppi, jonka suojelutaso on Suomessa boreaali-
sella vyöhykkeellä epäsuotuisa ja riittämätön sekä kehityssuunta heikkenevä. Suomen alpiinisella vyö-
hykkeellä aapasoiden suojelutaso on suotuisa. (Ympäristöhallinto 2019, 2020.)   

Aapasoiden pinta-ala on pienentynyt metsäojitusten ja pellonraivauksen sekä turpeenoton, vesira-
kentamisen ja muun maankäytön myötä. Monet aapasuoaltaille tyypilliset neva-, räme-, korpi- ja letto-
kasvillisuustyypit ovat Suomessa uhanalaisia etelä- ja keskiboreaalisilla vyöhykkeillä. (Kaakinen ym. 
2018a.)   
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Kuva 6.9. Aapasoiden keskiosissa on tyypillisesti avosoita eli nevoja ja erityisesti kalkkipitoisen 
kallioperän alueella myös lettoja. Luonnontilaiset aapasuot ovat tärkeitä porojen laidunalueita keväästä 
syksyyn. Porojen kannalta hyvä suolaidun on luonnontilainen, vetinen suo, jolla kasvaa monipuolista ja 
rehevää kasvillisuutta. Kuva: Lauralotta Muurinen. 

 
Ojitukset heikentävät jatkuvasti myös aapasoiden ojittamattomien osien vesitaloutta. Ojituksia on 

keskitetty aapasoiden puustoisempiin reunaosiin, jolloin aapasuolle ravinteita tuoneet vedet valuvat 
ojien kautta suon keskiosien ohitse. Ojittamattoman osan rimpipinta-alat pienenevät, rimpijuotit kapene-
vat ja rahkasammaleinen pinta-ala kasvaa (Granlund ym. 2021, Kolari ym. 2021, Tahvanainen 2011). 
Rehell (2017) on arvioinut, että keskiboreaalisen vyöhykkeen yli 50 hehtaarin ojattomat rimpiset aapa-
suolaikut ovat menettäneet ympäröivien ojitusten ja muun maankäytön vuoksi keskimäärin 42 % niille 
luontaisesti tulevasta vesimäärästä.  

Laajentamalla vesitaloudeltaan mahdollisimman koskemattomien tai ennallistettavissa olevien aa-
pasuokokonaisuuksien suojelua ja suojelemalla uusia aapasuokokonaisuuksia saataisiin esimerkiksi 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, aapasoiden keskeisimmillä esiintymisalueilla, suojeltua myös aapa-
suoyhdistymiin liittyviä korpia ja lettoja, jotka myös ovat puutteellisesti suojeltuja. Aapasoiden vesita-
lous vaikuttaa usein keskeisesti myös alapuolisten vesistöjen tilaan.   

6.4.3.3 Rinnesuot 

Rinnesuot ovat vaarojen ja tunturien rinteiden selvästi kaltevia, ohutturpeisia soita. Rinnesoiden omi-
naispiirteisiin vaikuttavat rinteen kaltevuuden ja turpeen paksuuden lisäksi muun muassa valuma-alueen 
laajuus, suojuotin leveys ja kallioperän kalkkipitoisuus. Kasvillisuudeltaan rinnesuot ovat hyvin vaihte-
levia: niille on tyypillistä avoimien ja puustoisten osien vaihtelu, lähteisyys ja purojuotit. Rinnesoita 
esiintyy Itä- ja Pohjois-Suomessa alueilla, joissa paikallisilmastoa luonnehtivat kosteus, viileys, runsaat 
sademäärät ja paksu lumipeite. (Kaakinen ym. 2018b.)  
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 Keskiboreaaliset rinnesuot on arvioitu vaarantuneiksi ja pohjoisboreaaliset rinnesuot säilyviksi. 
Keskiboreaaliset rinnesuot ovat harvinaisia, ja niiden tila on heikentynyt metsäojitusten ja muiden met-
sätalouden toimenpiteiden seurauksena. (Kaakinen ym. 2018 b.)  Rinnesoiden esiintymistä, niiden ti-
lasta ja suojelutilanteesta tarvitaan lisää tietoa lisäsuojelutarpeen arvioimiseksi ja sen kohdentamiseksi.  

6.4.3.4 Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat ja muut rannikon suot  

Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoilla tarkoitetaan maankohoamisesta johtuvan rannansiirty-
misen seurauksena syntyneitä, eri-ikäisten soiden kehitys- eli sukkessiosarjoja. Kehityssarjoissa voidaan 
erottaa eri korkeustasoille (mmpy) sijoittuvia, eri-ikäisten soiden vyöhykkeitä, joita luonnehtii tietynlai-
nen suokasvillisuus. Nuorimmat, vielä meriveden vaikutuspiirissä olevat suot ovat tyypillisesti erilaisia 
luhtia. Luhtaisuuden lisäksi kehityssarjojen nuorimpien soiden rehevää ja runsaslajista kasvillisuutta 
luonnehtivat lähteisyys ja korpisuus.  Näiden yläpuolella on puustoisia ja avoimia piensoita. Viimeisenä 
kehityssarjoissa on eri-ikäisiä keidas- ja aapasoita tai piensoita. (Kaakinen ym. 2018b.) Kehityssarjat 
ovat ainutlaatuinen ikkuna soiden kehityshistoriaan. Seuraamalla soita rannikolta sisämaahan voi omin 
silmin nähdä, millä tavalla suot kehittyvät ja muuttuvat vuosituhansien kuluessa.   

Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia. Edustavim-
missa kehityssarjoissa on kaikkien ikä- ja korkeusvyöhykkeiden soita. Ihmistoiminnan vuoksi kokonai-
sia kehityssarjoja on jäljellä vain vähän, mutta kehityssarjojen ainutlaatuisuuden vuoksi osittaiset sarjat-
kin ovat merkittäviä (Alanen & Aapala 2015).   

Maankohoamisrannikon keidassuo- ja aapasuokehityssarjat on arvioitu äärimmäisen uhanalaisiksi, 
piensuokehityssarjat ja rannikkosuot erittäin uhanalaisiksi (Kaakinen ym. 2018b).  

6.4.3.5 Boreaaliset piensuot 

Boreaaliset piensuot ovat suoyhdistymiä, joiden kehitykseen ja ominaispiirteisiin vaikuttavat paikalliset 
olosuhteet, esimerkiksi topografia, hydrologia, kallio- ja maaperä sekä sijainti vesistöihin nähden, enem-
män kuin suurilmasto, joka on keidas- ja aapasoiden esiintymistä määrittävä tekijä. Tyypillisiä ovat esi-
merkiksi pienialaiset puustoiset suot, kalliopainanteiden suot, suppasuot tai erilaisten vesistöjen ran-
tasuot. Huomattava osa jäljellä olevasta suoluonnon monimuotoisuudesta on maan etelä- ja keskiosissa 
nimenomaan piensoilla. (Kaakinen ym. 2018b.)  

Boreaaliset piensuot on arvioitu koko Suomessa vaarantuneeksi, Etelä-Suomessa erittäin uhanalai-
siksi ja Pohjois-Suomessa säilyviksi (Kaakinen ym. 2018b).  

Piensoiden lisäsuojelulla on erityisen suuri merkitys maan etelä- ja keskiosien puustoisten soiden, 
letto- ja lähdesoiden, erilaisten vesistöjen rantasoiden, kalliopainannesoiden, raviinisoiden, harjualuei-
den suppasoiden ja muiden pienialaisten avosoiden suojelun täydentämiseksi. Hieman pohjoisempana 
merkittäviä piensuoyhdistymiä ovat muun muassa rantavallisuot sekä suo-metsämosaiikit. (Alanen & 
Aapala 2015.) Piensoiden esiintymien ja tilan lisäselvitys on tarpeen suojelutarpeen arvioimiseksi ja 
kohdentamiseksi.   

6.4.4 Suo- ja lähdelajiston suojelutarpeet 
Luonnontilaiset suot ovat märkiä ja usein happamia elinympäristöjä, joissa maaperä on osittain hajon-
neiden suokasvien ja muiden eliöiden jäänteistä koostuvaa turvetta. Happea on niukasti pintakerroksen 
alapuolella. Suot ovatkin lajeille vaativia elinympäristöjä. Silti toimivassa suoekosysteemissä elää moni-
puolinen ja monimuotoinen eliölajien verkosto. Vain osa näistä lajeista pystyy elämään myös muissa 
kuin suoelinympäristöissä.   

Kasvillisuus, ja boreaalisilla soilla erityisesti rahkasammalet, muodostavat lajiston yhdenlaisen pe-
rustan, mutta kasvienkin menestyminen edellyttää aktiivista mikrobien, sienten ja pieneliöiden toimin-
taa. Soilla elävät ja lisääntyvät myös monet selkärangattomat, jotka puolestaan ovat ravinnon lähde esi-
merkiksi monille soilla pesiville ja levähtäville linnuille.   
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Monet keskeiset suolla ja suossa elävät lajiryhmät, esimerkiksi punkit ja sukkulamadot, tunnetaan 
kuitenkin toistaiseksi huonosti.  

Runsaslajisimpia suoluontotyyppejä ovat letot ja rehevät korvet. Suoelinympäristöjen suojeluarvoa 
ja -tarvetta ei voida kuitenkaan arvioida pelkästään lajilukumäärän perusteella, sillä tietyntyyppisten soi-
den vähälajisuus on niiden ominaispiirre ja olennainen osa suoluonnon monimuotoisuutta. 

Lähteiköissä tärkein elinympäristön ominaispiirteitä ja lajistoa säätelevä tekijä on pohjaveden antoi-
suus. Pohjavesi tekee lähteiköistä vakaita ja tasalämpöisiä ympäristöjä eliölajeille. Myös maaperällä on 
vaikutusta lähdelajiston koostumukseen ja vaateliainta lajistoa esiintyy kalkkipitoisen maa- ja kalliope-
räalueen huurresammallähteiköissä.  

6.4.4.1 Suolajiston uhanalaistuminen 

Maankäytön muutokset Suomen suoluonnossa ovat vaikuttaneet useimpien suolajien levinneisyyteen ja 
runsauteen ja lisänneet huomattavasti monien lajien häviämisriskiä. Eri vuosikymmenillä tehtyjen lajien 
uhanalaisuusarviointien tulokset kertovat tästä muutoksesta konkreettisesti. Suolajiston uhanalaistumi-
nen on jatkunut koko 2000-luvun alun. Tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä 30:n 
soilla ensisijaisesti elävän lajin tilanne on heikentynyt (aito luokkamuutos) ja vain neljän lajin parantu-
nut (Rassi ym. 2010). Viime vuosikymmenellä 39 ensisijaisen suolajin tila on heikentynyt (aito luokka-
muutos) ja kahdeksan lajin parantunut (Hyvärinen ym. 2019). Uhanalaisuusindeksin perusteella 
suoelinympäristöjen lajit uhanlaistuvat tunturipaljakoiden jälkeen nopeimmin (Hyvärinen ym. 2019).   

Suoluontoa heikentävä maankäyttö on jatkunut koko 2000-luvun alun ajan, mutta ei samassa mitta-
kaavassa kuin viime vuosisadalla (Ojanen ym. 2020a). Metsätaloudessa uudisojituksia on tehty (Korho-
nen ym. 2021), mutta huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Metsälaki ei huomioi yksittäisiä uhan-
alaisia lajeja, mutta sen turvaamat elinympäristöt ovat myös uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Soita 
on edelleen otettu turveteollisuuden käyttöön, mutta ympäristölupaharkinnassa uhanalaiset suolajit ja 
suoluontotyypit on otettu aiempaa paremmin huomioon (Ympäristöministeriö 2016). Pellonraivaus on 
lisääntynyt 2000-luvulla (Ojanen ym. 2020a), mutta sen kohdentumisesta erilaisiin suoelinympäristöihin 
ei ole tietoa.   

Vaikka ojittamattomiin soihin kohdistuva uusi maankäyttö onkin vähentynyt, aiempi maankäyttö, 
erityisesti eri tarkoituksiin tehdyt soita kuivattavat ojitukset, heikentävät edelleen soiden tilaa. Ojituksen 
etävaikutukset ulottuvat myös soiden ojittamattomille osille, mutta kymmenien vuosien viive vaikutus-
ten havaitsemisessa on mahdollinen, kun ojituksen vuoksi suolle tulevan veden määrä vähenee ja suove-
den kemiallinen koostumus vähitellen muuttuu. Maankäyttö on myös pirstonut suoluontoa, mutta suo-
luonnon pirstoutumisen kaikkia negatiivisia vaikutuksia lajistoon ei tunneta.  

Runsas kolmannes (35 %) uhanalaisista ja silmälläpidettävistä ensisijaisista suolajeista elää ensisi-
jaisesti letoilla, runsas viidennes (22 %) rämeillä, vajaa viidennes (17 %) nevoilla ja hiukan yli kymme-
nesosa (12 %) korvissa. Neljälletoista prosentille lajeista suoelinympäristöä ei ole tarkemmin määritetty 
(Hyvärinen ym. 2019).   

Lukumääräisesti eniten uhanalaisia ja silmälläpidettäviä ensisijaisia suolajeja on perhosissa ja kak-
sisiipisissä. Myös sammalissa ja putkilokasveissa on paljon suolajeja. (Hyvärinen ym. 2019.)  

6.4.4.2 Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien suolajien  
esiintyminen suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella 

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien ensi- ja toissijaisten suolajien tunnettuja suoesiintymiä on suojelun 
tai rajoitetun käytön ulkopuolella koko maassa yhteensä hiukan yli 5 000, mikä on 30 % tarkastelussa 
mukana olleista esiintymistä (kuva 6.3). Havaintoruutuja (100 m x 100 m), joilla on suolajien tunnettuja 
esiintymiä, on melko tasaisesti läpi Suomen etelästä Metsä-Lapin eteläosiin saakka (kuva 6.10). Sel-
keimmät suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuoliset tunnettujen lajiesiintymäruutujen keskittymät ovat 
Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä, Lapin kolmiossa ja Kuusamossa. 
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Valtaosa, yli 3 400, suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista ensi- ja toissijaisten, uhan-
alaisten ja silmälläpidettävien suolajien tunnetuista suoesiintymistä on lettolajeja, mihin viittaavat myös 
edellä mainitut alueelliset esiintymiskeskittymät. Lajit ovat pääasiassa putkilokasveja (79 % esiinty-
mistä) tai sammalia (19 % esiintymistä). Muiden eliölajiryhmien lajeista on vain yksittäisiä esiintymis-
tietoja suojelualueiden ulkopuolelta, mitä selittänee, ainakin osittain, vähäisempi havainnointi-intensi-
teetti. Suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista lettolajien tunnetuista esiintymistä lähes puolet 
on ojitetuilla soilla.   

Lettojen suojelulla ja ennallistamisella on merkittävä rooli uhanalaisen suolajiston tilanteen paran-
tamisessa, sillä uhanalaisista ensisijaisista suolajeista lähes puolet on lettojen lajeja ja toissijaisista suo-
lajeista noin viidennes. Ahvenanmaan lettolajistossa on useita sellaisia lajeja, joiden kaikki tunnetut 
esiintymät ovat Ahvenanmaalla, tai joilla on vain yksi tai muutama esiintymispaikka Manner-Suomessa. 
Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi kiiltovalkku (Liparis loeselii CR), sinilupikka (Sesleria uliginosa NT), 
hostinsara (Carex hostiana EN) ja taarna (Cladium mariscus EN).  

Muista suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista ensisijaisten, uhanalaisten ja silmälläpi-
dettävien suolajien tunnetuista suoesiintymistä lähes 400 on korpilajien esiintymiä, noin 500 nevalajien 
ja noin 350 rämelajien. Sekä korpi- että nevalajit ovat pääasiassa putkilokasveja ja sammalia. Sen sijaan 
suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista ensisijaisten rämelajien esiintymistä yli 90 % on per-
hosia. Korpilajien esiintymät keskittyvät erityisesti eteläboreaaliselle vyöhykkeelle, neva- ja rämelajien 
puolestaan Pohjanmaalle (3a).   

 

 
 
Kuva 6.10. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
suolajien (ensi- ja toissijainen elinympäristö) tunnetut, suolla olevat lajiesiintymät 100 m x 100 m 
havaintoruuduissa, esiintymät lämpökarttana ja painotettuna uhanalaisuusluokalla (Suomen 
Lajitietokeskus 2021).  

 Suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevia toissijaisten suolajien tunnettuja suoesiintymiä on 
536, joista yli 60 % on korpilajeja, joiden ensisijainen elinympäristö on metsä. Eniten korpilajien 
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esiintymiä on muutamasta putkilokasvista ja yhdestä sammallajista. Muista eliöryhmistä esiintymätie-
toja on muutamia kymmeniä jäkälistä, sienistä ja perhosista. Sen sijaan yhtään toissijaisesti korvissa 
esiintyvän, uhanalaisen tai silmälläpidettävän hyönteislajin suoesiintymää ei ole tiedossa suojelualuei-
den tai rajoitetun käytön ulkopuolella. Toissijaisten korpilajien suoesiintymiä on tasaisesti kaikilla vyö-
hykkeillä Peräpohjolaan (4b) saakka, selvästi eniten kuitenkin Lapin kolmiossa (3c).   

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien korpi-, räme- ja nevalajien esiintymiin kohdistuu huomattavia 
ennallistamistarpeita, sillä suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista esiintymistä lähes puolet 
on ojitetulla suolla. 

6.4.4.3 Alueellisesti uhanalaisten suolajien esiintyminen  
suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella 

Yleisetkin suolajit ovat taantuneet, ja moni Pohjois-Suomessa vielä yleinen kasvilaji on taantunut etelän 
intensiivisesti ojitetuilla alueilla (Reinikainen ym. 2000). Siksi on tärkeää tarkastella valtakunnallisesti 
uhanalaisten lajien lisäksi myös alueellisesti uhanalaisia suolajeja.   

Alueellisesti uhanalaisten suolajien tunnetuista suoesiintymistä on suojelun tai rajoitetun käytön ul-
kopuolella koko maassa noin kolmannes, yhteensä 1 100 esiintymää (kuva 6.4). Havaintoruutuja, joilla 
on suolajien tunnettuja esiintymiä, on eniten Järvi-Suomessa (2b) ja Pohjois-Pohjanmaalla (3a) (kuva 
6.11). Selkeimmät suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuoliset lajiesiintymäruutujen keskittymät ovat 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä.  

 
Kuva 6.11. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset alueellisesti uhanalaisten suolajien 
tunnetut, suolla olevat lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa ja esiintymät lämpökarttana 
(Suomen Lajitietokeskus 2021). 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   105 

Alueellisesti uhanalaisten suolajien suojelualueiden ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista tun-
netuista suoesiintymistä 71 % on putkilokasveja ja 28 % sammalia. Muiden eliöryhmien lajeista on vain 
muutamia esiintymätietoja kolmesta perhoslajista ja yhdestä sienilajista (kuva 6.12). Valtaosa (77 %) 
alueellisesti uhanalaisten suolajien suoesiintymistä on lettolajien esiintymiä. Korpi- ja nevalajien esiin-
tymiä on noin kymmenesosa kumpiakin. Keskimäärin 40 % alueellisesti uhanalaisten suolajien tunne-
tuista suoesiintymispaikoista on ojitetulla suolla.  

 

 
Kuva 6.12. Rämepörhömittari (Lycia laponaria) on valtakunnallisesti elinvoimainen, harvinainen, Etelä-
Suomessa alueellisesti uhanalainen perhoslaji. Etelässä se esiintyy vain rämeillä, mutta pohjoisessa 
myös tunturikankailla. Kuva: Maarit Similä. 

 

6.4.4.4 Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien lähdelajien  
esiintyminen suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella 

Merkittävimmät lähdelajien uhanalaistumiseen vaikuttaneet tekijät ovat vesirakentaminen ja metsäoji-
tus. Lukumääräisesti eniten uhanalaisia ja silmälläpidettäviä ensisijaisia lähdelajeja on hyönteisissä ja 
sammalissa. (Hyvärinen ym. 2019.)  

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien ensisijaisten lähdelajien tunnetuista esiintymistä on suojelun tai 
rajoitetun käytön ulkopuolella koko maassa noin neljännes (kuva 6.6), yhteensä 840 esiintymää. Ha-
vaintoruutuja, joilla on lähdelajien tunnettuja esiintymiä, on eniten Pohjanmaalla (3a), Lounaismaalla ja 
Pohjanmaan rannikolla (2a) sekä pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä (kuva 6.13). Suojelun ja rajoitetun 
käytön ulkopuolisia lähdelajien esiintymäruutujen keskittymiä on etelässä Salpausselkien ja muiden har-
jumuodostumien liepeillä, Kuusamossa, Oulun seudulla, Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä sekä käsi-
varren Lapissa. 

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lähdelajien suojelualueiden ja rajoitetun käytön ulkopuolella 
olevista tunnetuista esiintymistä lähes 60 % on sammalia ja runsas kolmannes putkilokasveja. Kaksisii-
pisten, koskikorentojen, kovakuoriaisten, nivelkärsäisten ja vesiperhosten ryhmiin kuuluvien lajien 
esiintymät muodostavat loput viisi prosenttia esiintymistä. 
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Kuva 6.13. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
lähdelajien lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa, esiintymät lämpökarttana ja painotettuna 
uhanalaisuusluokalla (Suomen Lajitietokeskus 2021).  

6.4.5 Muut suojelutarpeet 
Luontotyyppien ja lajien lisäksi suojelun lisätarpeita arvioitaessa on syytä huomioida myös soiden kyt-
keytyvyys, soiden merkitys hiilivarastoina sekä soiden ja lähteikköjen ennallistamismahdollisuudet. 

6.4.5.1 Kytkeytyvyys 

Samalla kun suoelinympäristöjen määrä on vähentynyt ja laatu heikentynyt, suoelinympäristöt ovat pirs-
toutuneet. Maankäytön seurauksena ojittamattomien suolaikkujen pinta-alat ovat pienentyneet merkittä-
västi, jäljellä olevien suoelinympäristöjen väliset etäisyydet ovat kasvaneet ja niiden välinen kytkeyty-
vyys on heikentynyt (kuva 6.14).   

 Soilla pirstoutuminen etenee usein reunoilta kohti keskustaa siten, että yhtenäisistä suoalueista jää 
jäljelle ojitusten ympäröimiä suolaikkuja, joiden vesitalous on muuttunut ja jotka ovat eristyksissä 
muista jäljellä olevista ojittamattomista suolaikuista. Varsinkin laajemmissa suoyhdistymissä ojittama-
tonta suota on jäljellä pääasiassa suoalueiden keskiosissa, koska ne ovat olleet joko liian märkiä tai liian 
karuja ojitettaviksi, tai ne on suojeltu.  

Eri lajeilla on erilaiset mahdollisuudet hyödyntää elinympäristöjen verkostoa. Mahdollisuuksiin 
vaikuttavat muun muassa lajin leviämiskyky sekä elinympäristölaikkujen sijainti maisemassa. Kun sopi-
via elinympäristöjä on riittävän lähellä toisiaan, verkostona, lajit voivat parhaassa tapauksessa siirtyä 
laikulta toiselle, jos olosuhteet yhdellä laikulla heikkenevät syystä tai toisesta. Yksi soidensuojelun täy-
dentämisen tavoitteista tulisikin olla parhaiden, eri lajeille tai lajiryhmille soveltuvien suoelinympäristö-
jen verkostojen tunnistaminen, niiden vahvistaminen, ylläpitäminen ja palauttaminen. Elinkelpoisten 
elinympäristöjen verkostolla on merkitystä sekä lajien palautumisessa ennallistetuille kohteille että la-
jien siirtymisessä uusille alueille ilmaston muuttuessa.  
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Kuva 6.14. Ojittamattomat suot eteläsuomalaisessa maisemassa ennen merkittävää ihmisen 
aiheuttamaa muutosta (vasemmalla, rekonstruktio perustuen maastotietokannan turvemaskiin)  
ja nykyisin (oikealla).  

Suoluonnon pirstoutumisen vaikutuksia suolajistoon ei vielä tunneta tarkemmin, mutta on viitteitä 
siitä, että esimerkiksi suoperhosille suurikaan luonnontilainen, mutta eristynyt, suoalue ei välttämättä 
riitä turvaamaan kannan säilymistä alueellisella tasolla (Pöyry 2001). Myös luonnontilaisten korpihabi-
taattien isolaatiolla on osoitettu olevan merkitystä joillekin lahopuuta vaativille korpien kovakuoriais- ja 
sienilajeille (Laaksonen ym. 2008).  

Myös eri elinympäristöjen välisellä toiminnallisella kytkeytyvyydellä on merkitystä luonnon suoje-
lussa. Hydorologinen yhteys valuma-alueen kivennäismailta minerotrofiselle suolle on keskeinen suon 
ekologiaan ja lajistoon vaikuttava tekijä. Vastaavasti suon veden- ja ravinteidenpidätyskyvyllä ja suolta 
valuvilla vesillä on merkitystä alapuolisille vesistöille. Suoluonnon laaja-alainen muutos on vaikuttanut 
voimakkaasti myös näihin eri ekosysteemien välisiin toiminnallisiin yhteyksiin.  

Toiminnallisen kytkeytyvyyden lisäksi eri ekosysteemien väliset vaihettumisvyöhykkeet ovat usein 
lajirikkaita ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä (Tolvanen 1997). Yhteen ekosystee-
mityyppiin kerrallaan keskittynyt suojelualuesuunnittelu on valitettavan usein merkinnyt sitä, että vai-
hettumisvyöhykkeet ja samalla niiden ylläpitämä lajistollinen rikkaus ja toiminnalliset yhteydet ovat 
jääneet suojelualuerajausten ulkopuolelle. 

6.4.5.2 Hiilirikkaat suot 

Suot ovat hitaita hiilinieluja ja valtavia hiilivarastoja. Globaalisti suot ovat maaympäristöjen tärkein hii-
livarasto. Suot kattavat vain kolme prosenttia maapallon maapinta-alasta, mutta niissä on noin viidennes 
kaikesta maaperään varastoituneesta hiilestä (Swindles ym. 2019, Xu ym. 2018).   

Suot ovat tärkein hiilivarasto myös Suomessa. Turpeen hiilivarasto on noin kuusi kertaa suurempi 
kuin metsien puuston hiilivarasto. Kaikkiaan noin kaksi kolmasosaa Suomen ekosysteemien hiilivaras-
tosta on turpeessa. (Turunen & Valpola 2020.)   
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Ihmistoiminta vaikuttaa soiden hiilivarastoihin. Soiden metsäojitus, maatalouskäyttö ja turpeen kai-
vuu vapauttavat turpeeseen vuosituhansien aikana varastoitunutta hiiltä ilmakehään ja pienentävät tur-
peen hiilivarastoja. Soiden muuttavan käytön seurauksena turpeen hiilivarastoista on Suomessa hävinnyt 
3–10 %, noin 172–510 Tg, 1950-luvun jälkeen. (Turunen & Valpola 2020.)   

Suojelualueiden soilla turpeen hiilivarasto on pääosin suojassa ihmisen toiminnan aiheuttamilta 
muutoksilta. Pitkällä aikavälillä suojelualueiden suot ovatkin tärkeitä ilmastonmuutoksen hillinnässä, 
edellyttäen että niiden hiilivarasto ja -nielu säilyvät. 

6.4.5.3 Soiden ennallistamistarpeet  

Suon vesitalous määrää suurelta osin suon rakenteen ja lajiyhteisöjen muodostumisen. Siksi suolla ja 
sen valuma-alueella tehdyt ojitukset tai muu maankäyttö muuttavat suoluontotyyppien ja lajiston tilaa.   

 Kun suo ojitetaan, sen vesitalous muuttuu. Vesitalouden muutosten seurauksena suo alkaa karuun-
tua, ja turpeen muodostuminen hidastuu tai lakkaa. Ojittamatonkaan suo ei ole luonnontilainen, jos ym-
päröivien alueiden ojitukset vaikuttavat sen vesitalouteen. Erityisen haitallinen on suon yläpuolinen oji-
tus, sillä se katkaisee vesien virtauksen suolle (Aapala ym. 2013).   

 Soiden metsäojitus on suoluontotyyppien ja suolajiston merkittävin uhanalaistumisen syy (Kaaki-
nen ym. 2018a, Hyvärinen ym. 2019).  Soiden ennallistaminen on suojelun lisäksi keskeinen keino hil-
litä suoluonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja kääntää kehitys. Ennallistaminen sisältää suon luon-
taisten vesiyhteyksien palauttamisen, ojien tukkimisen ja patoamisen sekä mahdollisesti myös ojituksen 
jälkeen kasvaneen puuston poiston (Aapala ym. 2013). Ojat tukitaan yleensä koneellisesti, mutta eri-
koiskohteille voidaan rakentaa patoja myös käsityönä. 

Soiden ennallistamisen tavoitteet  

Soiden ennallistamista on kohdennettu ja voidaan kohdentaa erilaisin tavoittein, jotka ovat usein lomit-
taisia tai päällekkäisiä. Suoluonnon uhanalaistumiskehityksen hidastamisen näkökulmasta tärkeimpänä 
voidaan pitää uhanalaisten ja silmälläpidettävien suoluontotyyppien ennallistamista (ks. luku 6.2.1) ja 
uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien elinympäristöjen ennallistamista (ks. luku 6.2.2). Tämä edel-
lyttää tietoa siitä, missä uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit ja lajit suomaisemassamme ovat ja 
mitkä esiintymistä tarvitsevat ennallistamista.   

Soita on ennallistettu erityisesti luonnonsuojelualueilla, mutta viimeisten kymmenen vuoden aikana 
niitä on alettu ennallistaa enenevässä määrin myös suojelualueiden ulkopuolella. Ennallistajina on useita 
eri tahoja erilaisin tavoittein (ks. Kareksela ym. 2021). Valtakunnan tasolla toiminta on vielä hajanaista. 
Rahoitus on sektorikohtaista, mikä usein ohjaa myös suunnittelua pienipiirteiseksi, eikä karttuva tieto 
ennallistamisen parhaista käytännöistä aina leviä toivotulla tavalla. Ennallistamista tulisi koordinoida ja 
kohdentaa valtakunnallisesti ja painottaa toimenpiteiden suunnittelussa valuma-aluelähtökohtaa, jotta 
ennallistamistoimenpiteet olisivat nykyistä tehokkaampia ja kattavampia hidastamaan ja vähentämään 
luontokatoa, hillitsemään ilmastonmuutosta sekä parantamaan valuma-alueiden vesiensuojelua.    

Ennallistamisen vaikutukset  

Ennallistamisella voidaan usein palauttaa suolle sinne kuuluvat vedet sekä luontainen vedenkorkeus. 
Tämä edellyttää kuitenkin, että suon valuma-alueen keskeiset vesitalouden piirteet, kuten vesien reitit ja 
vesien laatu, on selvitetty ja ennallistaminen pystytään toteuttamaan sen pohjalta. Parhaassa tapauksessa 
pystytään ennallistamaan kokonainen valuma-alue ja palauttamaan ympäröiviltä alueilta kertyvät vedet 
takaisin alkuperäisille reiteilleen. Käytännössä joudutaan kuitenkin usein turvautumaan hyvin suunnitel-
tuun kompromissiin esimerkiksi maanomistusolojen tai valuma-alueen muun maankäytön vuoksi.   

 Vesitalouden palauttaminen käynnistää suokasvillisuuden ja muun suolla elävän lajiston palautu-
miskehityksen, joka on pitkäaikainen prosessi (kuva 6.15). Tavoitteeksi ei siis yleensä aseteta alkuperäi-
sen kaltaisen suon palauttamista, vaan suon luontaisten prosessien käynnistäminen. Lajiston 
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palautumiseen vaikuttavat sopivien elinolosuhteiden palauttamisen lisäksi lajien leviämiskyky ennallis-
tetulle alueelle sekä sattuma. (Kareksela ym. 2021.) 

Lajiston palautumisessa vaikutukset kertautuvat ennallistumisen edetessä. Kasvilajiston kehitys en-
nallistuvalla suolla toimii yhtenä keskeisenä muuttujana selkärangattomien lajiyhteisöjen palautumiselle 
(Kareksela ym. 2021). Ennallistettujen soiden seurantatulosten perusteella vaikuttaa toistaiseksi siltä, 
että vaativimpien lajien palautuminen on epävarmaa tai ainakin vie enemmän aikaa. Siksi suon ennallis-
taminen on uhanalaisen lajin suojelukeinona epävarmempi kuin lajin esiintymispaikan suojeleminen tai 
suojaaminen uhkatekijöiltä (Kareksela ym. 2021).   

 Ennallistamisen ilmastovaikutukset eivät ole lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna yksinomaan positii-
viset (Kareksela ym. 2021), mutta on huomattava, että ilmastonmuutoksen hillintää tukevaa työtä voi-
daan tehdä monin erilaisin keinoin, eri paikoissa, kun taas suoluontotyyppien erityispiirteet ja soilla 
elävä lajisto eivät ole turvattavissa ilman soiden ennallistamista (Ketola ym. 2021). ”Etenkin pitkällä 
aikavälillä soiden ennallistaminen on kokonaisuuden kannalta suoluonnolle, vesistöille ja ilmastolle pa-
rempi ratkaisu kuin ennallistamatta jättäminen” (Ketola ym. 2021).  
 

 

 
Kuva 6.15. Luonnontilaista ja ennallistettua suomaisemaa Ilomantsissa. Etualalla 17 vuotta aiemmin 
ennallistettua Juurikkasuota, taaempana Koivusuon luonnonpuistoa. Kuva Maarit Similä. 
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Aktiivista ennallistamista tukevia keinoja selvitettävä lisää    

Taloudellisesti kannattamattomia ja metsänkasvatuksellisesti heikkotuottoisia ojitusalueita on arvioitu 
olevan lähes miljoona hehtaaria (Kojola ym. 2015, Laiho ym. 2016). Näiden ennallistaminen tai jättämi-
nen palautumaan itsekseen nostetaan usein esiin keinona vastata soiden ennallistamistavoitteisiin (Tol-
vanen ym. 2018, Kareksela ym. 2021, Ketola ym. 2021). Heikkotuottoisten ojitusalueiden pinta-alan po-
tentiaali vaikuttaakin suurelta, mutta toistaiseksi ei ole tarkempaa analyysiä siitä, millä tavalla 
heikkotuottoiset ojituskuviot sijaitsevat suomaisemassa. Ovatko ne yksittäisinä, toisistaan erillisinä ku-
vioina metsänkasvatuskelpoisten ojitusalueiden keskellä, jolloin niitä ei voi ennallistaa eivätkä ne myös-
kään palaudu itsestään? Vai muodostavatko ne yhtenäisiä, riittävän laajoja, hydrologisesti yhtenäisiä ko-
konaisuuksia, joiden ennallistaminen tai itsestään palautuminen olisi mahdollista? Tarkka spatiaalinen 
analyysi on välttämätön heikkotuottoisten ojitusalueiden ennallistamispotentiaalin realistiseksi arvioi-
miseksi. Lisäksi on syytä selvittää heikkotuottoisten ojitusalueiden sijainti suhteessa ojittamattomiin 
suoalueisiin ja suojeltujen soiden verkostoon sekä niiden laatu monimuotoisuuden turvaamisen näkökul-
masta.   

 Ojitettujen soiden passiivisesta palautumisesta ei ole toistaiseksi tutkimustietoa. Ojitettujen soiden 
itsestään palautumisen oletetaan olevan hidas prosessi ja kestävän vähintään vuosikymmeniä. Ojiin saat-
taa kasvaa rahkasammalta ja muuta kasvillisuutta vuosikymmenien mittaan, mutta näennäisesti umpeen 
kasvaneet ojat usein johtavat edelleen vettä (Ojanen ym. 2020b). Ennen kuin ojitettujen soiden passii-
vista palautumista voidaan pitää ekologisesti perusteltuna vaihtoehtona soiden aktiiviselle ennallistami-
selle, tarvitaan tutkimustietoa siitä, millä tavoin suolajisto ja vesitalous ovat palautuneet itsestään eri-
tyyppisten soiden eri-ikäisillä ojitusalueilla ja mitkä seikat selittävät muutoksia.   

 Ympäröivät ojitukset voivat kuivattaa myös suon ojittamattomia osia. Tällainen tilanne on esimer-
kiksi huomattavalla osalla suojelusoita (Rehell 2014). Tilanteen korjaamiseksi on kehitetty toimintamal-
lia, jonka tavoitteena on palauttaa ojittamattomalle suon osalle sille luontaisesti kuuluvia vesiä (Autio 
ym. 2018, Salo 2021). Vesiä voidaan palauttaa talousmetsän kunnostusojitusten yhteydessä, luonnon-
hoitohankkeena tai ennallistamisen yhteydessä. Vesien palautuksen vaikuttavuudesta kuivahtaneen suon 
tilan parantamisessa ei ole vielä tutkittua tietoa, sillä toimenpiteen vaikutusten seuranta on vasta käyn-
nistynyt. Vesienpalautus ei sovellu kaikkialle, ja etenkin kun vesiä palautetaan suojelualueille, suunnit-
telussa ja toteutuksessa on oltava erityisen huolellinen. 

6.4.5.4 Lähteiden ja lähteikköjen ennallistamistarpeet  

Lähteiden luonnontilaa ovat heikentäneet erityisesti soiden ja metsien ojitukset, metsätalous ja veden-
otto (Lammi ym. 2018b). Lähteitä ovat kunnostaneet ja ennallistaneet useat eri toimijat eri tavoilla ja 
erilaisin tavoittein. Toimenpiteiden dokumentointi ja vaikutusten seuranta on ollut kirjavaa, mikä vai-
keuttaa kokonaiskuvan saamista toiminnan laajuudesta ja vaikuttavuudesta. (Eskelinen & Juutinen 
2022.)  

Lähteiden ja lähteiköiden tilaan vaikuttaa koko pohjavesialueen tilanne, joten ennallistamista har-
kittaessa on huomioitava itse lähteikön lisäksi koko pohjavesialueen muutokset. Parhaassa tapauksessa 
lähteen tilaa heikentäviin tekijöihin voidaan vaikuttaa ennallistamalla (ks. esim. Kurikka & Ilmonen 
2013, Puustinen & Laitinen 2013, Kaartinen & Rehell 2013, Hokkanen & Haapalehto 2013). Itse pur-
kautumisalueen, kuten lähdeallikon, sijaan on usein parempi ennallistaa lähteestä lähtevä perattu tai kui-
ville jäänyt puro sekä ympäröivä suoalue (Eskelinen & Juutinen 2022). 

 Muutetun lähteikön ennallistaminen ei kuitenkaan ole likikään aina tarpeen, sillä lähteiden laji-
määrä ei yleisesti ottaen korreloi lähteiden luonnontilaisuuden kanssa (esim. Juutinen ym. 2010). Oleel-
lisempaa on pohjaveden jatkuva purkautuminen. Jos pohjavettä purkautuu jatkuvasti, muutettu lähteikkö 
on voinut saavuttaa ojitettuna tai kaivettuna uuden tasapainotilan (kuva 6.16). Se saattaa edelleen ylläpi-
tää monimuotoista lähdelajistoa (esim. Juutinen 2010, Eskelinen & Juutinen 2022). Sen vuoksi 
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lähteikön ennallistamistarvetta on arvioitava huolellisesti nimenomaan ekologisista lähtökohdista, eikä 
ennallistamistoimiin pidä ryhtyä ”väkisin”.  

Jos ennallistamiseen päädytään, toimenpiteet on suunniteltava huolellisesti: lähteikköjen lajisto on 
sopeutunut vakaisiin olosuhteisiin, joten liian voimakkaista toimenpiteistä voi olla enemmän haittaa 
kuin hyötyä (Kurikka & Ilmonen 2013, Kaartinen & Rehell 2013, Juutinen & Ilmonen 2013, Eskelinen 
& Juutinen 2022). Kun lähteitä ennallistetaan soiden ennallistamisen yhteydessä, on huomioitava läh-
teikköjen erityispiirteet ja hienosäädettävä ennallistamismenetelmiä lähteikköjen kohdalla pienipiirtei-
semmiksi ja usein myös kevyemmiksi (Juutinen & Ilmonen 2013, Eskelinen & Juutinen 2022).   

Paras lopputulos lähteikköjen ennallistamisessa yleensä saavutetaan, kun lähteikön muuttuneet ra-
kennepiirteet ovat selkeästi paikannettavissa, vesitalous on palautettavissa ja lähteikkö on antoisuudel-
taan riittävä. Lisäksi potentiaalisimpia ennallistamiskohteita ovat muuttuneet lähteet, jotka ovat yhtey-
dessä luonnontilaisena säilyneisiin lähteikön osiin. Tällaisilla kohteilla on usein säilynyt myös 
lähdelajistoa.  

Suunnitteluun tulisi aina sisältyä myös ennallistettavan lähteen lajiston kartoitus ennen toimenpi-
teitä. Sammalet ilmentävät hyvin lähdevaikutusta ja ovat käytännössä kartoitettavissa koko sulan maan 
ajan (Juutinen & Ilmonen 2013). Yhtä tärkeää kuin lajiston kartoitus ennen toimenpiteitä, on toimenpi-
teiden vaikutusten seuranta - toistaiseksi vaikutuksia on seurattu vain yksittäisillä kohteilla (Eskelinen & 
Juutinen 2022).  

Lähteisiin liittyy usein myös kulttuurihistoriallista perintöä, joka on huomioitava toimenpiteitä 
suunniteltaessa ja toteutettaessa.  

 

  
Kuva 6.16. Allikkolähteen syvyys, jyrkät reunat sekä puun juurelta löytyneet kauhat ja ämpärit kielivät 
vedenottokäytöstä (vasemmalla). Hirsirakenteiden jäänteet ovat piilossa purosuikerosammallautan alla. 
Myös lähteestä alkunsa saava puro on aikanaan perattu (oikealla). Nyt lähdealtaassa ja purouomassa 
on runsaasti pääasiassa lähdelajiston muodostamia hetteikköjä, eikä perkaamisen ja kaivamisen jälkiä 
enää juuri erota. Kokonaisuus on luonnontilaisen kaltainen, joten ennallistamiselle ei ole tarvetta.  
Kuvat: Iina Eskelinen. 
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6.5 Suojelutarpeiden alueelliset painopisteet 

6.5.1 Soidensuojelun täydennysehdotus paikkaa osaltaan alueellisia puutteita 
suojeltujen soiden verkostossa  
Suojelutarpeiden alueellisia painopisteitä pohdittaessa keskeistä on tunnistaa nykyisen suojelualuever-
koston aukot ja muut puutteet. Vuonna 2015 valmistuneessa soidensuojelun täydennysehdotuksessa teh-
tiin laajoja ojittamattomien soiden kartta- ja ilmakuvatarkasteluja, joiden pohjalta valittiin kartoitetta-
viksi potentiaalisimpia kohteita. Kartoituskohteiden valinnassa kiinnitettiin erityistä huomioita myös 
lähteikköihin ja pohjavesivaikutteisiin soihin. Täydennysehdotuksen kohteita valittaessa käytettiin 
apuna paikkatietopohjaista ekologista päätösanalyysiä (Zonation-ohjelma), joka huomioi kohteiden väli-
sen kytkeytyvyyden ja olemassa olevan suojelualueverkoston täydentävyyden. Sen lisäksi sekä kartoi-
tusten alueellisessa kohdentamisessa että kartoituskohteiden lopullisessa valinnassa hyödynnettiin pai-
kallisten suoasiantuntijoiden tietämystä alueen suoluonnosta ja soiden suojelutilanteesta. (Alanen & 
Aapala 2015, tietolaatikko 6.2). Käytettävissä olleen ajan ja resurssien puitteissa tarkin kuva saatiin ete-
läisimmästä Suomesta, mutta kuva jäi sitä puutteellisemmaksi mitä pohjoisemmaksi mennään.   

Mikäli soidensuojelun täydennysehdotus toteutuisi kokonaisuudessaan, se merkitsisi keskimäärin 
kahden prosentin lisäystä suojeltujen soiden pinta-alaan suunnilleen Kolari-Salla linjan eteläpuolisessa 
Suomessa (Alanen & Aapala 2015). Koska toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen, kaikki ehdotetut koh-
teet eivät toteudu. Osa kohteista on myös menettänyt luonnonarvojaan hakkuiden tai muun maankäytön 
vuoksi (Aapala ym. 2021).  

Soidensuojelun täydennysehdotus ei kata kaikkea suojelunarvoista suoluontoa tarkastelualueellaan, 
sillä se on otos kartoitetuista kohteista, joka puolestaan oli otos alueen suoluonnosta (Alanen & Aapala 
2015). Soidensuojelun täydennysehdotukselle oli asetettu tavoitepinta-ala, joka ositettiin metsäkasvilli-
suusvyöhykkeittäin. Luonnonarvoiltaan arvokkaita soita löytyy siis täydennysehdotuksen ulkopuolelta-
kin ja myös ehdotuksessa tarkastellun alueen ulkopuolelta. 

6.5.2 Suojelutarpeen muita tunnistettuja alueellisia painopisteitä  
Suo- ja lähteikköluonto on muuttunut etelästä Metsä-Lappiin saakka niin paljon, että yleistäen voidaan 
todeta, että erityyppisiä soita ja lähteikköjä on suojeltava siellä, missä niitä on vielä jäljellä. Sekä soiden 
että lähteikköjen lisäsuojelun tarpeeseen vaikuttaa olennaisesti myös se, millä tavalla niitä pystytään tur-
vaamaan muilla keinoin, ja säilyvätkö lähteiköt ja ojittamattomat ja luonnontilaiset suot muuttavan 
maankäytön ulkopuolella.  

Ahvenanmaa ei ollut mukana soidensuojelun täydennysehdotuksessa. Ahvenanmaan lettoluonto tie-
detään monipuoliseksi ja lajirikkaaksi, ja siellä on myös sellaisia lettolajeja, joita ei ole lainkaan tai 
joilla on vain muutama tunnettu esiintymä Manner-Suomessa. Lettojen lisäksi Ahvenanmaan suoluon-
non ominaispiirteitä ovat esimerkiksi kalliopainannesuot ja rannikon nuoret suot (luhdat) (Aapala & 
Tuominen 2016).  

Myös Peräpohjolan pohjoisosa jäi soidensuojelun täydennysehdotuksen ulkopuolelle, joten Keski-
Lapin vihreäkivivyöhykkeen letot, lähteiköt ja muut rehevät suot jäivät puutteellisesti huomioiduiksi. 
Myös muissa lettokeskuksissa on edelleen tarvetta lisäsuojelulle. Sitä osoittavat esimerkiksi suojelun 
ulkopuolella olevat uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien tunnettujen esiintymien painopisteet (kuvat 
6.9, 6.10 ja 6.12).   

Tieto luhtien esiintymisestä ja tilasta on vielä puutteellista. Lähteikköjen suojeluaste on alhainen ja 
suojelu painottuu Pohjois-Suomeen. Luonnontilaisten suometsien lisäsuojelun tarvetta on lähes koko 
maassa. Itä- ja Pohjois-Suomen rinnesuot on tarkasteltava systemaattisesti ja niiden suojelutarpeet arvi-
oitava.  

Huomattava osa jäljellä olevasta suoluonnon monimuotoisuudesta on maan etelä- ja keskiosissa 
piensoilla, joten niiden esiintymien ja tilan selvitys on tarpeen suojelutarpeen arvioimiseksi.   



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   113 

Rannikon soiden suojelutarpeita on tarpeen tarkastella koko rannikkoalueella itäiseltä Suomenlah-
delta Perämeren pohjukkaan. Soidensuojelun täydennysehdotuksessa keskityttiin maankohoamisranni-
kolla mahdollisimman yhtenäisten ja edustavien kehityssarjojen tunnistamiseen, minkä vuoksi yksittäi-
set rannikon nuoret suot ja osittaiset kehityssarjat jäivät vähemmälle huomiolle. 

6.6 Yhteenveto 
Suo- ja lähteikköluonto on muuttunut etelästä Metsä-Lappiin saakka niin paljon, että yleistäen voidaan 
todeta, että soita ja lähteikköjä on suojeltava siellä, missä niitä on vielä jäljellä. Sekä soiden että lähteik-
köjen lisäsuojelun tarpeeseen vaikuttaa olennaisesti myös se, millä tavalla niitä pystytään turvaamaan 
muilla keinoin, ja säilyvätkö lähteiköt ja ojittamattomat ja luonnontilaiset suot muuttavan maankäytön 
ulkopuolella.  

Hydorologinen yhteys valuma-alueen kivennäismailta minerotrofiselle suolle on keskeinen suon 
ekologiaan ja lajistoon vaikuttava tekijä. Ekologisesti kestävän soidensuojelun lähtökohta on koko 
suoekosysteemin ja siihen vaikuttavan valuma-alueen turvaaminen hydrologisesti toimivana kokonai-
suutena. Lähteiköillä koko pohjavesialueen tila vaikuttaa niiden ekologiaan ja lajistoon.  

Soiden ja lähteikköjen lisäsuojelutarpeiden tarkastelussa tärkeimmät tietolähteet olivat luontotyyp-
pien ja lajien uhanalaisuusarviointien tietoaineistot sekä Lajitietokeskuksen havaintotiedot uhanalaisista 
suo- ja lähteikkölajeista. Tieto useimpien suoluontotyyppien ja lähteikköjen sekä suo- ja lähteikkölajien 
esiintymistä suojelualueiden ulkopuolella on edelleen puutteellista.   

Lettojen lisäsuojelulle on tarvetta koko maassa. Myös luonnontilaisten vanhojen suometsien, erityi-
sesti korpien, lisäsuojelutarve kohdistuu lähes koko maahan. Lähteikköjen lisäsuojelutarvetta on erityi-
sesti hemi-, etelä- ja keskiboreaalisella vyöhykkeellä. Tieto luhtien esiintymisestä ja tilasta on vielä 
puutteellista. Myös rinnesoiden esiintymistä, niiden tilasta ja suojelutilanteesta tarvitaan lisää tietoa. 
Huomattava osa jäljellä olevasta suoluonnon monimuotoisuudesta on maan etelä- ja keskiosissa pien-
soilla, joten niiden esiintymien ja tilan selvitys on tarpeen suojelutarpeen arvioimiseksi. Rannikon soi-
den suojelutarpeita on tarpeen tarkastella koko rannikkoalueella itäiseltä Suomenlahdelta Perämeren 
pohjukkaan.   

Vaikka ojittamattomiin ja luonnontilaisiin soihin kohdistuva haitallinen maankäyttö on vähentynyt, 
vaikuttaa maankäytön aiheuttama ”muutosvelka” edelleen suolajistoon. Soiden ojitusten kielteiset vai-
kutukset suolajistoon ovat jatkuneet. Myönteiset muutokset maankäytössä, kuten ennallistaminen, eivät 
ole vielä olleet riittäviä pysäyttämään suolajiston uhanalaistumiskehitystä, joka on jatkunut koko 2000-
luvun alun. Noin kolmannes uhanalaisten ja silmälläpidettävien sekä alueellisesti uhanalaisten suolajien 
tunnetuista suoesiintymistä on suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella. Näistä esiintymistä keskimää-
rin 40–50 % on ojitetuilla soilla. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lähdelajien esiintymistä noin nel-
jännes on suojelun ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuolella.  

Suoluonnon pirstoutumisen haitallisten lajistovaikutusten lieventämiseksi yksi soidensuojelun kes-
keinen tavoite tulisi olla parhaiden, eri lajeille tai lajiryhmille soveltuvien suoelinympäristöjen verkosto-
jen tunnistaminen, vahvistaminen, ylläpitäminen ja palauttaminen. Elinkelpoisten suoympäristöjen ver-
kosto tukee lajien palautumista ennallistetuille kohteille ja lajien siirtymistä uusille alueille ilmaston 
muuttuessa.  

Suot ovat Suomen tärkein hiilivarasto. Suojelualueiden soilla turpeen hiilivarasto on pääosin suo-
jassa ihmisen toiminnan aiheuttamilta muutoksilta.   

Soiden metsäojitus on suoluontotyyppien ja suolajiston merkittävin uhanalaistumisen syy. Ojitettu-
jen soiden ennallistaminen on keskeinen keino hidastaa suoluonnon monimuotoisuuden heikentymistä 
sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ennallistamistoimenpiteiden valtakunnallisella koordinoin-
nilla sekä valuma-aluelähtöisellä toimenpiteiden suunnittelulla saataisiin luontokatoa hidastavista toi-
menpiteistä nykyistä tehokkaampia.   
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Heikkotuottoisten ojitusalueiden ennallistamispotentiaalia ja ennallistamisen ekologista merkitystä 
suoluonnon monimuotoisuudelle ei voi arvioida realistisesti ennen kuin on selvitetty tarkemmin heikko-
tuottoisten ojituskuvioiden laatu sekä sijainti suhteessa kannattaviin ojitusalueisiin, ojittamattomiin suo-
alueisiin ja suojeltujen soiden verkostoon.  

Ennen kuin ojitettujen soiden passiivista palautumista voidaan pitää ekologisesti perusteltuna vaih-
toehtona soiden aktiiviselle ennallistamiselle, tarvitaan tutkimustietoa itsestään palautuneiksi tulkittujen 
kohteiden vesitalouden ja suolajiston tilasta.   

Ympäröivät ojitukset voivat kuivattaa myös suon ojittamattomia osia. Tällainen tilanne on tavalli-
nen myös suojelusoilla. Vesienpalautuksesta ollaan kehittämässä toimintamallia, joka palauttaisi ojitta-
mattomalle suon osalle sille luontaisesti kuuluvia vesiä.  

Lähteiden ja niiden lajiston luonnontilaa ovat heikentäneet erityisesti soiden ja metsien ojitukset, 
metsätalous ja vedenotto. Lähteiden ennallistamistarvetta on arvioitava huolellisesti tapauskohtaisesti 
ekologisista lähtökohdista. 

6.7 Merkittävimmät tietopuutteet 
Tieto useimpien suoluontotyyppien esiintymistä suojelualueiden ulkopuolella on puutteellista. Soiden 
lisäsuojelun tarkempi temaattinen ja alueellinen kohdentaminen edellyttää kattavampaa tietoa suoluon-
totyyppien esiintymistä suojelualueiden ulkopuolella.   

Monet suolla elävät lajiryhmät tunnetaan puutteellisesti ja esiintymätietoja on vain vähän, erityisesti 
suojelualueiden ulkopuolelta. Tarvitaan suolajiston kartoitukseen ja ekologiaan keskittyvä tutkimusoh-
jelma, jonka tavoitteena on kattava tieto suolajiston monimuotoisuudesta ja tilasta eri eliölajiryhmissä ja 
erityyppisillä soilla.   

Ennallistamis- ja hoitotoimien tarpeen arvioimiseksi ja toimenpiteiden kohdentamiseksi tarvitaan 
kattavampaa tietoa luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen tilasta. Tietoa hyvässä tilassa olevien luon-
totyyppien ja lajien esiintymien sijainnista tarvitaan, jotta ennallistamis- ja hoitotoimia voidaan kohden-
taa niin, että ne parhaiten tukevat jäljellä olevan suoluonnon monimuotoisuuden turvaamista. Suolajien 
elinvoimaisten populaatioiden esiintyminen lähialueella luo puolestaan edellytykset lajien palautumi-
selle ennallistamiskohteelle.   

Soiden ennallistamisella käynnistetään suon vesitalouden, kasvillisuuden ja muun lajiston palautu-
minen. Vedenpinta nousee ennallistamisen jälkeen nopeasti, muut muutokset ovat hitaampia. Jotta en-
nallistamis- ja hoitomenetelmiä voidaan kehittää ekologisesti ja biologisesti tehokkaammiksi ja kustan-
nusvaikuttavammiksi, tarvitaan seurantatietoa erilaisten menetelmien tehosta ja vaikutuksista erilaisilla 
suotyypeillä ja erilaisissa lajien elinympäristöissä. Valtakunnallinen ennallistettujen soiden seurantaver-
kosto on olemassa, mutta sitä tulee laajentaa ja seurantojen rahoitus tulee turvata. Systemaattinen seu-
ranta tulisi järjestää myös ennallistetuille lähdekohteille. Lähteiden ennallistaminen on keskivertosuon 
ennallistamista vaativampaa, mutta toimenpiteiden vaikutuksia on toistaiseksi seurattu vain yksittäisillä 
kohteilla. Lisäksi tarvitaan tieteellistä tarkastelua uusien ja kokeilevien ennallistamismenetelmien vaiku-
tuksista sekä erilaisilla soilla että lähdeympäristöissä. Myös perinteisessä maatalouskäytössä (laidunnus, 
niitto) olleiden lettojen hoitotarpeista ja -keinoista tarvitaan lisää tietoa.  

Heikkotuottoisten ojituskuvioiden ennallistamispotentiaalin arvioimiseksi on ensin selvitettävä, mi-
ten ne sijaitsevat suhteessa muihin, metsätaloudellisesti kannattaviin ojitusalueisiin, koska se vaikuttaa 
siihen onko heikkotuottoisia ojituskuvioita mahdollista ennallistaa hydrologisesti toimiviksi kokonai-
suuksiksi. Samalla selviää, voiko jokin osa heikkotuottoisista ojituskuvioista palautua itsestään, koska 
toimivien ojitusalueiden keskelle jäävät kuviot eivät palaudu itsestään. Heikkotuottoisten ojituskuvioi-
den ennallistamisen monimuotoisuusvaikutusten arvioimiseksi on tarpeen selvittää myös näiden ojitus-
kuvioiden luontotyyppi vähintään päätyyppiryhmätasolla sekä sijainti suhteessa nykyiseen suojeltujen 
soiden verkostoon ja uhanalaisten suolajien tunnettuihin esiintymiin.  
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Ennen kuin ojitettujen soiden itsestään palautumista voidaan pitää ekologisesti perusteltuna vaihto-
ehtona soiden aktiiviselle ennallistamiselle, tarvitaan tutkimustietoa siitä, millä tavoin suolajisto ja suon 
vesitalous ovat palautuneet itsestään erityyppisten soiden eri-ikäisillä ojitusalueilla eri puolilla maata ja 
mistä tekijöistä palautuminen riippuu.  

Suoluonnon alueellisesta muutoksesta, pirstoutumisesta ja sen vaikutuksista suolajistoon tarvitaan 
tutkimustietoa. Koska pirstoutuminen vaikuttaa merkittävästi myös lisäsuojelun ja ennallistamisen mah-
dollisuuksiin, aihetta on tarpeen tutkia myös näistä näkökulmista.  

Lähteikköjen ja niiden lajiston lisäsuojelun sekä ennallistamis- ja hoitotarpeiden tarkempi alueelli-
nen kohdentaminen edellyttää kattavampaa tietoa suojelualueiden ulkopuolella olevista esiintymistä, nii-
den nykytilasta ja ennallistamismahdollisuuksista.  
 

6.8 Toimenpide-ehdotukset 

• Toimiva soiden suojelualueverkosto rakennetaan suojelemalla hydrologisia 
kokonaisuuksia. Ekologisesti kestävä soidensuojelu edellyttää suoekosysteemin ja siihen 
vaikuttavan valuma-alueen säilyttämistä hydrologisesti toimivana kokonaisuutena. Erityisen 
tärkeää on turvata minerotrofisten soiden veden lähteet.  Myös eri ekosysteemien 
(kivennäismaat – suot – vesistöt) välinen toiminnallinen kytkeytyvyys on keskeistä. Nykyisten 
suojelusoiden rajaukset ovat usein hydrologisesti puutteellisia ja niiden korjauksiin on tarpeen 
panostaa. Yhtenä keinona on suolle kuuluvien vesien palautus aapasoilla.   

• Soidensuojelun täydennysehdotuksen toteutusta jatketaan vapaaehtoisin keinoin. 
Täydennysehdotus paikkaa osaltaan alueellisia puutteita suojeltujen soiden verkostossa. 
Ehdotus perustuu laajoihin taustaselvityksiin ja maastokartoituksiin. Ehdotus lisäisi suojeltujen 
soiden pinta-alaa tarkastelualueellaan keskimäärin 2 %. Täydennysehdotuksen 
kokonaispinta-alasta on toteutunut 45 % (pysyvä suojelu 38 %) vuosina 2015–2020. 
Ehdotuksen kohteista 5 % on suojeltu kokonaan.    

• Soidensuojeluverkostoa täydennetään edelleen kaikkialla Metsä-Lapin eteläpuolella. 
Soidensuojelun täydennysehdotukselle oli asetettu kokonaispinta-alarajoite. Tämän vuoksi 
ehdotuksen ulkopuolelle jäi merkittäviä suoalueita. Koska toteutus perustuu 
vapaaehtoisuuteen, kaikki kohteet eivät toteudu eikä suojelu aina kata hydrologisia 
kokonaisuuksia. Osa kohteista on myös menettänyt luontoarvojaan hakkuiden tai muun 
maankäytön vuoksi.  

• Lettojen lisäsuojeluun ja muihin turvaamiskeinoihin panostetaan sekä etelässä että 
pohjoisessa. Letot ovat uhanalaisimpia suoluontotyyppejämme, ja huomattava osa 
uhanalaisesta suolajistosta on lettolajeja. Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen ja Ahvenanmaan 
monipuoliset lettoalueet jäivät soidensuojelun täydennysehdotuksen ulkopuolelle, minkä 
vuoksi näiden alueiden lettojen suojelutarpeet on selvitettävä. Lettojen lisäsuojelutarpeita on 
myös muiden lettokeskusten alueilla sekä muualla Etelä- ja Itä-Suomessa, missä yksittäiset, 
lettokeskusten ulkopuoliset letot ovat usein pohjavesivaikutteisia. Metsälaki (10§) turvaa 
pienialaisia lettokohteita ja määräaikainen ympäristötuki suurempiakin kokonaisuuksia, mutta 
laaja-alaisimmat letot ovat Metsälain turvan ulkopuolella. Letoilla on usein myös 
ennallistamis- ja hoitotarvetta.  

• Luonnontilaisten vanhojen suometsien, erityisesti korpien, suojelua tehostetaan. 
Ojittamattomat korvet ja runsaspuustoisimmat rämeet, joiden puustoa ei ole käsitelty, ovat 
vanhoja luonnonmetsiä. Niille on tyypillistä pitkä metsällinen jatkumo, puuston eri-
ikäisrakenne, lahopuujatkumo ja kostea pienilmasto. Ojittamattomia korpia ja rämeitä on 
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jäljellä kolmannes sadan vuoden takaisesta. Vain osa ojittamattomista suometsistä on myös 
puustorakenteeltaan luonnontilaisia. Korpien ja rämeiden suojelutilanne on heikko ja niiden 
lisäsuojelulle on tarve lähes koko maassa. Suojelun tueksi on selvitettävä, kuinka hyvin 
metsätalouden monimuotoisuuden turvaamiskeinot säilyttävät vanhojen suometsien 
lajistoa ja ominaispiirteitä. 

• Heikoimmin tunnettujen suoluontotyyppien esiintymät ja niiden tila sekä 
lisäsuojelutarpeet selvitetään. Heikoimmin tunnettuja luontotyyppejä ovat luhdat, suoarot, 
Itä- ja Pohjois-Suomen rinnesuot, rannikon suot, mukaan lukien maankohoamisrannikon 
soiden kehityssarjat, sekä boreaaliset piensuot. Esiintymä- ja tilatietoa tarvitaan lisäsuojelun 
sekä ennallistamis- ja hoitotoimien kohdentamiseksi.  

• Uhanalaistuneen suolajiston elinympäristöjen tilaa parannetaan.  
Suolajiston uhanalaistuminen on jatkunut koko 2000-luvun alun. Suoluonto on voimakkaasti 
pirstoutunut, mutta pirstoutumisen kaikkia negatiivisia lajistovaikutuksia ei tunneta. Lähes 
kolmannes uhanalaisten ja silmälläpidettävien suolajien tunnetuista suoesiintymistä on 
suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella. Suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista 
uhanalaisten lajien tunnetuista esiintymistä 40–50 % on ojitetuilla soilla.  

• Soiden ennallistaminen suunnitellaan valuma-aluelähtöisesti ja sitä koordinoidaan 
valtakunnallisesti toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi.  
Metsäojitus on suoluontotyyppien ja -lajiston merkittävin uhanalaistumisen syy. Muuttuneiden 
soiden ennallistaminen ja hoito on keskeinen keino hillitä suoluonnon monimuotoisuuden 
köyhtymistä ja kääntää kehitys kohti parempaa. Metsäojituksen ja muun maankäytön 
pirstomassa suoluonnossa eri toimijatahojen toteuttaman ennallistamisen kohdentamista on 
tarpeen koordinoida valtakunnallisesti ja valuma-aluelähtöisesti, jotta työstä saataisiin 
mahdollisimman hyvä ekologinen hyöty kustannusvaikuttavasti.  

• Lähteiden ja lähteikköjen sekä niiden lajiston suojelua tehostetaan ja tilaa parannetaan.  
Suuri osa lähteiköistä on ihmisen muuttamia ja vain pieni osa on suojelualueilla. Erityisen 
heikossa tilassa lähteiköt ovat hemi-, etelä- ja keskiboreaalisilla vyöhykkeillä, jossa niiden 
lisäsuojelutarve on erityisen suuri. Vesi- ja metsälaki suojaavat vain luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia lähteitä ja niiden lähiympäristöjä. Muuttuneet kohteet, joille 
pohjavettä edelleen purkautuu, voivat olla lajistollisesti merkittäviä, ja tällaiset kohteet tulee 
erityisesti huomioida lisäsuojelussa. Muuttuneiden lähteiden ekologista tilaa tulee tarvittaessa 
parantaa ennallistamalla. 

• Hiilirikkaita soita suojellaan osana ilmastonmuutoksen hillintää.  
Suot ovat hitaita hiilinieluja ja valtavia hiilivarastoja. Suot ovat Suomen tärkein hiilivarasto, 
sillä noin kaksi kolmasosaa maamme maaekosysteemien hiilivarastoista on turpeessa. 
Suojelualueiden soilla turpeen hiilivarasto on pääosin suojassa ihmisen toiminnan 
aiheuttamilta muutoksilta.   

• Moniomistajaisten suokohteiden vapaaehtoiseen suojeluun ja ennallistamiseen 
kehitetään uusia keinoja ja kannustimia. Soidensuojelussa tavoitteena on hydrologisten 
kokonaisuuksien suojelu, mutta tällä hetkellä käytössä olevat suojelukeinot eivät toimi 
parhaalla mahdollisella tavalla moniomistajaisten suoalueiden suojelussa. Soidensuojelun 
vapaaehtoisen toteutuksen keinovalikoima kaipaakin monipuolistamista, ja etenkin 
moniomistajaisten suokohteiden suojelun toteutukseen tarvitaan uusia keinoja ja kannusteita 
maanomistajille.   
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7 Kalliot ja kivikot 

Noin kymmenykseen suojeltua kallioluontoa ei ole valikoitunut 
monimuotoisuusarvoiltaan paras kymmenys, vaan erittäin merkittäviä 
kallioluonnon arvokeskittymiä on suojelun ulkopuolella. Suojelualueiden 
ulkopuolisilla rajoitetun käytön alueilla voi olla huomattavaa merkitystä kallioiden 
monimuotoisuuden turvaamisessa, mutta näiden kohteiden säilyminen on 
epävarmaa. Esimerkiksi metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt suojaavat 
vain pientä osaa kallioelinympäristöistä ja niitäkin vain metsätalouskäytöltä. 

7.1 Johdanto 
Kalliopaljastumat, kivikot ja louhikot muodostavat vain noin 2,5 % Suomen maapinta-alasta, mutta 
niillä elää niiden pinta-alaan suhteutettuna runsas kasvi- ja eläinlajisto. Yli 99 % kallioluonnon pinta-
alasta kuuluu karuihin ja keskiravinteisiin kallioihin, joiden luontotyypeissä on sekä säilyviksi että sil-
mälläpidettäviksi arvioituja tyyppejä. Uhanalaista kallioluontoa edustavat harvinaiset ja pienialaiset 
kalkki- ja serpentiinikalliot, joilla elää erikoistunutta ja uhanalaista eliölajistoa.  

Kallioiden osuus pinta-alasta on suurimmillaan etelärannikolla, paikoin Järvi-Suomessa sekä Lapin 
tunturialueilla (kuva 7.1a). Kallioluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kalkkikallioiden esiin-
tymisessä on selviä keskittymiä lounaisrannikolla, Pohjois-Savossa, Kainuun vaarajaksolla, Tornion ja 
Tervolan seudulla (Lapin kolmio), Pohjois-Kuusamossa, Kittilässä sekä Pelkosenniemen–Sallan seu-
dulla (kuva 7.1b). Serpentiinikalliot puolestaan keskittyvät Itä-Suomeen ja Keski-Lappiin (kuva 7.1c). 

 
  

 

Kuva 7.1. Kalliopaljastumien (a), kalkkikallioiden (b) sekä serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -
soraikoiden (c) esiintyminen 10 km x 10 km -ruuduilla (Kontula ym. 2018b). 

Kallioiden ja kivikoiden suojelu on Suomessa edennyt lähinnä muiden suojelutarkoitusten sivutuot-
teena. Tästä syystä myös suojelualueille päätynyt reilu kymmenys kallioista ei edusta luontoarvoiltaan 
merkittävintä osaa kallioluonnosta. Arvokkaita kallioalueita ja kivikoita on inventoitu 1990- ja 2000-
luvuilla (Räisänen ym. 2019, Husa ym. 2022), ja näitä geologisesti merkittäviä alueita on myös merkitty 
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maakuntakaavoihin vaihtelevasti. Kaavamerkinnät kuitenkin turvaavat kallio- ja kivikkoalueita lähinnä 
vain maa-ainesten otolta, eivät esimerkiksi rakentamiselta tai hakkuilta. Osittain sama ongelma liittyy 
Natura 2000 -verkostoon kuuluviin kallioalueisiin – myös niissä merkittävä osa kallioalueista on suo-
jeltu maa-aineslain perusteella. 

Kallioelinympäristöjä turvaavat jossain määrin myös metsälain 10§ ja vapaaehtoinen METSO-suo-
jelu. METSO-ohjelmassa on suojeltu 2008–2019 yhteensä noin 4 500 ha kallioiden metsäisiä elinympä-
ristöjä (Koskela ym. 2020). Metsälain 10§:n tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat 
pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät sekä karuk-
kokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominais-
piirre on harvahko puusto. Metsälain antamaa turvaa heikentävät kuitenkin vaatimus kohteiden pienia-
laisuudesta ja toisaalta erottumisesta ympäröivästä metsäluonnosta. Toteutuneet rajaukset eivät 
myöskään ole kohdentuneet optimaalisesti (Pykälä 2007).  

7.2 Menetelmät   

7.2.1 Tiedon kokoaminen eri lähteistä   
Kallioiden suojelutilanteen arvioinnissa pääasiallisena luontotyyppitason tietolähteenä olivat luonto-
tyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (LuTU) kootut tiedot kallio- ja kivikkoluontotyyppien esiintymisestä, 
uhanalaisuudesta, uhanalaistumisen syistä sekä tulevaisuuden uhkatekijöistä (Kontula ym. 2018a,b). 
Tarkastelua varten konsultoitiin myös LuTU-kallioryhmän asiantuntijoita ja hyödynnettiin meneillään 
olevassa HardRock-hankkeessa (Tapio, Suomen Metsäkeskus & Suomen ympäristökeskus) kertyneitä 
tietoja kallioelinympäristöjen turvaamisesta metsätaloudessa. Suojelutilanteen arviointi perustuu ennen 
vuotta 2020 kerättyihin tietoihin.   

Kalliolajeilla tärkeimmät tietolähteet olivat lajien uhanalaisuusarviot (Hyvärinen ym. 2019, Ympä-
ristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus 2019) sekä Lajitietokeskuksen havaintotiedot uhanalaisista 
ja silmälläpidettävistä lajeista (Suomen Lajitietokeskus 2021).   

7.2.2 Paikkatietoaineistot ja -analyysit   

Kallio- ja kivikkoluontotyyppien esiintyminen  

Tässä tarkastelussa hyödynnettiin luontotyyppien toista uhanalaisuusarviointia (LuTU) varten koottuja 
paikkatietoaineistoja kallio- ja kivikkoluontotyypeistä (Kontula ym. 2018a,b). Kallioluontotyyppien luo-
kittelu perustuu teoriassa kasvualustan ravinteisuuden ilmenemiseen kasvillisuudessa. Suorat tiedot kal-
liokasvillisuudesta ovat kuitenkin koko Suomen mittakaavassa erittäin niukkoja, joten kallioiden ravin-
teisuusluokittelua on lähestytty kattavampien kivilajitietojen kautta. Kivilajiesiintymien perusaineistona 
on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen digitaalisia kallioperäkarttoja (1:200 000), joiden kivilajialu-
eet on Suomen ympäristökeskuksessa luokitettu kolmeen ravinteisuusluokkaan: karu, keskiravinteinen 
ja ravinteinen.  

Paikkatietoaineistot karujen ja keskiravinteisten laakeiden kallioiden luontotyypeistä sekä valo- ja 
varjojyrkänteistä on muodostettu yhdistämällä kivilajialueiden ravinteisuustieto Maanmittauslaitoksen 
maastotietokannan kallioalue- ja jyrkänneaineistoihin (Maastotietokanta 2016). Kallioalueiden puustoi-
suutta tarkasteltaessa on hyödynnetty Corine-maanpeiteaineistoja (2012, 2018). Rantakallioiden sijaintia 
selvitettäessä kallioaineistoja on tarkasteltu suhteessa vesistöihin (Ranta10 2016).  

Kalkki- ja serpentiinikallioita koskevaa ominaisuus- ja paikkatietoa on koottu Suomen ympäristö-
keskuksessa Kalkkikalliotietokantaan (2019) ja Serpentiinikalliotietokantaan (2017). Kalkkikalliokoh-
teita on tietokannassa yli 1 000 ja serpentiinikallioita yli 300. Kalkki- ja serpentiinikallioista on koottu 
tietoja jo 2000-luvun alkuvuosista lähtien sekä kirjallisista lähteistä, asiantuntijahavainnoista että muista 
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tietojärjestelmistä (Eliölajit-tietojärjestelmä 2017, Kallioaluetietokanta 2017, SAKTI 2017). Tätä tarkas-
telua tehtäessä kalkki- ja serpentiinikallioiden inventointihanke KALTI (SYKE: Kalkkikallioiden esiin-
tymäverkosto, tila ja hoitotarve) on kesken, joten edellä mainitut tietokannat täydentyvät vielä lähivuo-
sina merkittävästi.   

Kivikoiden esiintymisen tarkastelussa hyödynnettiin Maastotietokantaa (2016).  
Ellei tekstissä toisin mainita, on kaikki luontotyyppilaskelmat rajattu tunturialueen ulkopuolelle 

(Tunturialueet 2017).  

Luontodirektiivin kallioluontotyypit 

Luontodirektiivin kallioluontotyyppejä ei tarkasteltu erikseen. Kallioisia luontodirektiivin luontotyyp-
pejä ovat kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230), kalkkikalliot (8210), silikaattikalliot (8220) sekä kal-
lioiden pioneerikasvillisuus (8230). Silikaattikallioihin luetaan luontodirektiivissä kaikki muut kalliot 
paitsi kalkkikalliot sekä suoraan mereen tai järveen rajoittuvat kalliot. Kasvipeitteiset merenrantakalliot 
vastaavat luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin karuja ja keskiravinteisia merenrantakallioita ja kalli-
oiden pioneerikasvillisuus on Suomessa tulkittu puuttomiksi ja vähäpuustoisiksi järvenrantakallioiksi. 
Toisin kuin LuTU-kalkkikallioihin, luontodirektiivin kalkkikallioihin luetaan mukaan myös vanhat, 
käytöstä poistetut kalkkilouhokset, mikäli niissä on kalkkikalliokasvillisuutta. 

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit 

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeista tarkasteltiin ensisijaisesti kallioelinympäristöissä eläviä ja 
KOKASU-hankkeen lajiaineistoon sisältyviä lajeja kangaskäärmettä (Coronella austriaca) lukuun otta-
matta. Kangaskäärme esiintyy Suomessa vain tai pääasiassa Ahvenanmaalla, jonka suojelualueaineistot 
sisältyivät puutteellisesti KOKASU-tarkastelun suojelualueaineistoihin. 

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kalliolajien esiintyminen 

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien aineistoa ja käsittelyjä kuvataan luvussa 3.3. Kalliot ovat tär-
keä elinympäristö myös monille muille eliölajeille kuin kalliolajeille. Kalliometsiä on usein käsitelty 
lievemmin kuin muita metsiä johtuen puuston hitaasta kasvusta ja puunkorjuun työläydestä. Siten useat 
vanhan metsän lajit painottuvat nykyisin kalliometsiin, vaikka luonnontilaisessa metsämaisemassa kal-
liometsät eivät olisikaan olleet kyseisten lajien suotuisimpia elinympäristöjä (Pykälä 2003). Muita kuin 
kalliolajeja ei kuitenkaan käsitellä tässä yhteydessä.  

Kallio- ja kivikkoluontotyyppien ja niiden lajiston suojelutarpeiden arviointi  

Kallio- ja kivikkoluontotyyppien tunnettuja esiintymäverkostoja sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
kalliolajien esiintymiä (100 m x 100 m havaintoruutuja) tarkasteltiin suhteessa eri tavoin suojeltuihin tai 
käytöltään rajoitettuihin alueisiin, joiden kolmiluokkaista jakoa on kuvattu tarkemmin luvussa 3.  

Kallioluontoon kohdistuvien uhkatekijöiden arviointi  

Kalkki- ja serpentiinikallioiden uhkia tarkasteltiin suhteessa Kaivosrekisterin (2021) kaivospiireihin, 
kaivosalueisiin, malminetsintälupiin ja valtauksiin. Muilta osin arvioinnin pääasiallisena tietolähteenä 
olivat luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa kootut tiedot mm. hakkuiden ja rakentamisen vaikutuk-
sista kallioluontoon (Kontula ym. 2018a,b).  

7.3 Suojelun nykytilanne 

7.3.1 Kokonaistilanne 
Koko maassa kallioluonnosta 12–14 % ja tunturialueen ulkopuolella 8–10 % on suojeltu valtion tai yk-
sityismaiden suojelualueina tai Natura 2000 -verkoston alueina. Kun mukaan lasketaan myös rajoitetun 
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käytön alueet, kuten valtion retkeilyalueet, Metsähallituksen alue-ekologiset kohteet sekä metsälain eri-
tyisen tärkeät elinympäristöt, nousee osuus koko maassa 18 prosenttiin ja tunturialueen ulkopuolella 14 
prosenttiin. Natura 2000 -alueilla suojelun toteutustapa vaihtelee, eikä tässä tarkastelussa ole ollut mah-
dollista erottaa tarkemmin eri lakien perusteella suojeltujen kallioiden osuuksia. Suojeluosuuden määrit-
telyssä käytetyt aineistot esitellään luvussa 3.2.  

Yleisesti ottaen suojeltujen tai käytöltään rajoitettujen alueiden osuudet eroavat suuresti maamme 
eri osissa siten, että suurimmat osuudet löytyvät Lapista, jossa on laajoja valtion maiden suojelualueita, 
ja pienimmät eteläisimmästä Suomesta (kuva 7.2). Laaja-alaisesti kallioluontoa ja arvokkaita kallioalu-
eiden kokonaisuuksia sisältyy esimerkiksi Lapin suojelualueisiin, kuten Mallan, Kevon ja Maltion luon-
nonpuistoihin, Urho Kekkosen, Pallas-Yllästunturin ja Pyhä-Luoston kansallispuistoihin sekä Koukku-
, Joutsi- ja Sorsatunturin luonnonsuojelualueisiin. Eteläisemmässä Suomessa kallioluonnon kannalta 
erittäin merkittäviä suojelualueita ovat Oulangan, Kolin, Helvetinjärven, Koloveden, Repoveden, Si-
poonkorven, Nuuksion sekä Saaristomeren kansallispuistot sekä monet pienemmät suojelualueet, kuten 
Valtavaaran ja Pyhävaaran sekä Kolvananuuron luonnonsuojelualueet ja Hepokönkään, Iivaaran-Jousi-
vaaran ja Korouoman-Jäniskairan Natura 2000 -alueet.   

Vaikka nykyiseen suojelualueverkostoon sisältyy arvokkaita kallioalueita, kallioita on päätynyt 
suojelualueille pääasiassa muiden suojelutarkoitusten sivutuotteena. Reiluun kymmenykseen suojeltua 
kallioluontoa ei siis ole valikoitunut monimuotoisuusarvoiltaan paras kymmenys kallioluontoa. 

7.3.2 Kallioiden ja kivikoiden alaryhmien nykyinen suojelu 
Kalliot ja kivikot jaetaan luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa 44 tarkempaan luontotyyppiin (Kon-
tula ym. 2018a,b). Seuraavat tarkastelut on rajattu tunturialueen ulkopuolelle ja kallioita, kivikoita ja 
niiden lajistoa on käsitelty joko kokonaisuuksina tai seuraavissa alaryhmissä:  
• kalkkikalliot (ml. kalkkivaikutteiset kivikot) ja niiden lajisto   
• serpentiinikalliot (ml. serpentiinivaikutteiset kivikot) ja niiden lajisto  
• varjokalliot ja niiden lajisto (kaikki kallioiden ravinteisuusasteet)  
• rantakalliot ja niiden lajisto (kaikki kallioiden ravinteisuusasteet)  
• kivikot ryhmänä.  

Kiisupitoisia kallioita ei käsitellä, koska niissä tietopohja on liian heikko suojelutilanteen arvioimiseksi.  
Seuraavissa suojeluosuusarvioissa vähimmäisarviot on laskettu suojeltujen alueiden mukaan (maski 

1) ja enimmäisarviot siten, että mukana vertailussa ovat olleet myös rajoitetun käytön alueet (maski 3, 
ks. luku 3.2). Arviot suojeluprosenteista ovat jonkin verran yliarvioita, koska suojelualueiden luonto-
tyyppitiedot ovat selvästi kattavampia kuin suojelualueiden ulkopuolisten alueiden.  

Etelä-Suomessa eli hemi-, etelä- ja keskiboreaalisella alueella tunnetuista kalkkikallioista noin 24–
36 % (kuva 7.3) ja serpentiinikallioista noin 25–37 % on suojeltu tai sijaitsee käytöltään rajoitetuilla 
alueilla. Pohjois-Suomessa eli pohjoisboreaalisella alueella, mutta kuitenkin tunturialueen ulkopuolella 
suojeltujen tai käytöltään rajoitettujen kalkkikallioiden osuus on huomattavasti suurempi, noin 69–78 %. 
Kalkkikallioiden suojeluosuuslaskelmat on tehty LuTU-rajauksella eli pois lukien louhokset, joissa 
luonnonkalliota ei ole lainkaan säilynyt. Vaikka luontodirektiivin luontotyyppi kalkkikalliot (8210) on 
tältä osin laajempi kokonaisuus, pitänevät em. suojeluosuusarviot pitkälti paikkansa myös niille. Ser-
pentiinikallioista on Pohjois-Suomessa suojeltu tai käytöltään rajoitettu noin 50–66 %. Serpentiinikalliot 
sisältyvät luontodirektiivissä laajempaan kokonaisuuteen silikaattikalliot (8220). 

Kalkki- ja serpentiinikallioiden suojeluosuusarviot perustuvat tällä hetkellä tunnettujen luontotyyp-
piesiintymien lukumääriin, koska esiintymien pinta-aloja ei tunneta yhtä kattavasti. Arviot tarkentuvat 
lisäinventointien myötä. Nykyinen yhteispinta-ala-arvio koko maan kalkkikallioista ja vanhoista kalkki-
louhoksista on noin 1 000 hehtaaria, josta valtaosa, 60–75 %, on Etelä-Suomessa. Vastaavasti serpentii-
nikallioita arvioidaan olevan koko maassa alle 200 hehtaaria, josta 20–30 % on Etelä-Suomessa.  
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Varjokallioiden suojeluosuuksia on arvioitu varjojyrkänteiden yhteispituuden perusteella. Pohjois-
Suomessa tunturialueen ulkopuolella varjokallioista on suojeltu tai käytöltään rajoitettu 38–73 %, kun 
taas etelämpänä vastaavat osuudet ovat vain 8–16 %. Todelliset suojeluosuudet lienevät lähempänä vä-
himmäisarviota. Osa esimerkiksi Natura 2000 -verkoston alueista, ja samalla useita kymmeniä arvok-
kaita kallioalueita, on suojeltu osin tai kokonaan maa-aineslain perusteella. Maa-aineslaki ei rajoita met-
sien hakkuita, jotka ovat varjokallioiden merkittävin taantumista aiheuttava syy, joten tämä suojelukeino 
ei turvaa varjokallioiden luontoa. Varjokalliot sisältyvät luontodirektiivissä laajaan kokonaisuuteen sili-
kaattikalliot (8220). 

Rantakallioilla suojeluosuudet ovat pinta-ala-arvioiden perusteella arvioituna hieman suurempia 
järvien rannoilla verrattuna meren rantaan. Arvio merenrantakallioiden suojelluista tai käytöltään rajoi-
tetuista kallioista on 12–19 %, kun taas järvenrantakallioilla vastaavat arviot ovat 16–30 % Etelä-Suo-
messa ja 33–77 % Pohjois-Suomessa tunturialueen ulkopuolella. Rantakallioista merenrantakalliot vas-
taavat luontodirektiivin luontotyyppiä kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230) ja järvenrantakalliot 
suomalaisen tulkinnan mukaan tyyppiä kallioiden pioneerikasvillisuus (8230). 

 

         
Kuva 7.2. Kalliopaljastumien pinta-alat (km2) ja suojeltujen tai käytöltään rajoitettujen alueiden osuudet 
metsäkasvillisuusvyöhykkeiden lohkoissa (mukana myös tunturikalliot). 
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Kuva 7.3. Suojeltu kalkkikallio Kuopion Huosiaisniemessä. Kuva: Kimmo Syrjänen.  
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Kivikoita koskeva paikkatieto on edellisiä ryhmiä heikompaa. Kattavaa paikkatietoaineistoa on saa-
tavana ainoastaan Maastotietokannan (2020) tiiviistä kivikoista. Tämän aineiston perusteella arvioituna 
kivikoista on suojeltu tai käytöltään rajoitettu Etelä-Suomessa 13–22 % ja Pohjois-Suomessa tunturialu-
een ulkopuolella 36–57 %. 

7.3.3 Kalliolajiston nykyinen suojelu 
Kuva 7.4 esittää uhanalaisten ja silmälläpidettävien ensisijaisten kalliolajien (lukuun ottamatta lintuja) 
esiintymien (100 m x 100 m havaintoruudut) osuuksia (kaikki lajit sekä erikseen kalkki-, serpentiini-, 
varjo- ja rantakalliolajit) suojelu- tai Natura 2000 -alueilla tai rajoitetun käytön alueilla eri metsäkasvil-
lisuusvyöhykkeillä. Serpentiinilajeja lukuun ottamatta kaikissa tapauksissa suojeluosuudet ovat suurim-
pia pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä. Esimerkiksi kalkkilajien tunnetuista esiintymistä lähes 90 % on 
pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä suojelluilla tai käytöltään rajoitetuilla alueilla, mikä liittyy pääasiassa 
Oulangan kansallispuistoon ja sen alueella oleviin merkittäviin kalkkilajistokeskittymiin. Toisaalta Ou-
langan kansallispuiston uhanalaisten lajien esiintymät ovat paremmin tunnettuja kuin esiintymät muu-
alla pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä.  KOKASU-hankkeen lajitarkasteluissa “esiintymällä” tarkoite-
taan lajista riippumatta niiden 100 m x 100 m -kokoisia havaintoruutuja. 

Luontodirektiivin lajeista ensisijaisesti kallioilla (pl. tunturikalliot) eläviä lajeja on vain muutama: 
idänkynsimö (Draba cinerea), serpentiiniraunioinen (Asplenium adulterinum), tunturiarho (Arenaria 
pseudofrigida), isotorasammal (Cynodontium suecicum) sekä kangaskäärme (Coronella austriaca). Pää-
asiassa Ahvenanmaalla elävän kangaskäärmeen suojelutilannetta ei tarkasteltu suojelualueaineistojen 
puutteen vuoksi. Muiden mainittujen lajien esiintymistä 67–77 % sijaitsee suojelluilla tai käytöltään ra-
joitetuilla alueilla. Luontodirektiivin kalliolajeista suojelutaso on arvioitu epäsuotuisaksi vain kangas-
käärmeellä ja isotorasammalella (Ympäristöhallinto 2020b), jonka esiintymistä noin neljännes on suo-
jeltu. Isotorasammal on tasaista, korkeaa ilmankosteutta vaativa laji, jota uhkaavat etenkin metsien 
hakkuut. 

Jos verrataan uhanalaisten ja silmälläpidettävien kalliolajien suojeluosuuksia kallioluontotyyppien 
tilanteeseen, merkillepantavaa on, että kaikissa vertailuissa lajiston perusteella arvioitu suojeluosuus on 
suurempi kuin luontotyyppiaineistojen perusteella arvioitu osuus (koko maa):  
• kalkkikallioista 33–45 %, kalkkilajeista 62–72 %,  
• serpentiinikallioista 36–49 %, serpentiinilajeista 50–80 %,  
• varjokallioista 10–19 %, varjokallioiden lajeista 46–65 % ja  
• rantakallioista 12–34 %, rantakallioiden lajeista 46–59 %.  

Lajien suuremman suojeluosuuden taustalla olevia syitä voivat olla ainakin nämä: 1) juuri lajistol-
taan arvokkaimmat kallioalueet on suojeltu tai 2) suojelualueiden kalliolajistoa on tutkittu huomattavasti 
tarkemmin kuin muiden alueiden kallioita. Todennäköisesti molemmat vaihtoehdot ovat eron selittäjinä, 
mutta kalliosammallajistoltaan melko kattavasti ja yhtenäisesti kartoitetun Pirkanmaan (Parnela ja Ark-
kio 2015) alueen tarkastelu antaa viitteitä siitä, että kallioluonnon todellinen suojeluosuusarvio on lä-
hempänä kallioluontotyyppien suojeluosuusarvioita kuin kalliolajien suojeluosuusarvioita. Melko hyvin 
tutkitun Pirkanmaan uhanalaisten ja silmälläpidettävien varjokalliolajien esiintymistä vain noin 15 % on 
varsinaisesti suojeltu ja enimmillään 40 % käytöltään rajoitetuilla alueilla.  

Kivikoita ei ole erikseen eroteltu elinympäristönä lajien uhanalaisuusarvioinnissa, vaan ne on yh-
distetty kallioihin (Hyvärinen ym. 2019). Erityisesti kivikkolajeina voidaan tunturialueen ulkopuolella 
pitää kuitenkin isosahasammalta (Bazzania trilobata, NT), napakinnassammalta (Scapania spitsbergen-
sis, VU) sekä Suomen kansainvälistä vastuulajia hajuheinää (Cinna latifolia, NT), joka on myös luonto-
direktiivin laji. Isosahasammal kasvaa etenkin kallionaluslohkareikoissa, napakinnassammal viileissä 
louhikoissa ja hajuheinän pääasiallista elinympäristöä ovat purolouhikot, lajien uhanalaisuusarvioinnin 
mukaan lehtojen varjoisat kasvupaikat (Hyvärinen ym. 2019). Isosahasammalen tunnetuista esiintymistä 
noin 30 % on suojeltu ja 59 % suojeltu tai rajoitetun käytön alueilla. Napakinnassammalella vastaavat 
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osuudet ovat 88 % ja 93 %. Hajuheinä on silmälläpidettävä laji, jota uhkaavat metsien hakkuut. Haju-
heinän tunnetuista esiintymistä 40–65 % on suojeltu.  

 

  

Kuva 7.4. Ensisijaisesti kallioelinympäristöissä elävien uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien (pl. 
linnut) suojelutilanne metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin (HB = hemi-, EB = etelä-, KB = keski- ja PB = 
pohjoisboreaalinen vyöhyke) eri tavoin turvatuilla alueilla. Suojelluiksi tai käytöltään rajoitetuiksi on tässä 
tarkastelussa arvioitu esiintymät, jotka ovat samalla hehtaariruudulla suojelualueen tai käytöltään 
rajoitetun alueen kanssa, joten arvio on jossain määrin epätarkka. Yliarviota tulee etenkin suhteessa 
pienialaisiin METE-kohteisiin. 
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7.4 Suojelutarpeiden painopisteet 

7.4.1 Kallioluontotyyppien suojelutarpeet   
Kallioluontotyypeistä tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kalkkikallioiden, serpentiinikallioiden sekä ka-
rujen ja keskiravinteisten merenrantakallioiden, järvenrantakallioiden, varjojyrkänteiden ja rotkojen ny-
kyistä suojelua ja tulevia suojelutarpeita.  

Kalkkikalliot 

Kalkkikalliot ovat harvinainen, vaarantunut (VU) ja hyvin pienialaisista esiintymälaikuista koostuva 
luontotyyppiryhmä (Kontula ym. 2018b), joka tarjoaa merkittävimmän elinympäristön kallioiden uhan-
alaiselle lajistolle (Hyvärinen ym. 2019). Luontodirektiivin luontotyypin kalkkikalliot (8210) suojelu-
taso on arvioitu boreaalisella alueella epäsuotuisaksi, riittämättömäksi ja alpiinisella alueella suotuisaksi 
(Ympäristöhallinto 2020a). Suojeltujen kalkkikallioiden osuusarvio vaihtelee sen mukaan, arvioidaanko 
sitä kalkkikallioiden luontotyyppien vai lajien esiintymien perusteella: kalkkikalliokohteiden lukumää-
rästä 33–45 % ja kalkkilajien esiintymistä 62–72 % on joko suojeltu tai sijaitsee rajoitetun käytön alu-
eilla.  

Varsinaisten suojelualueiden ulkopuolella olevia kalkkikallioita on lähes 40 kunnassa ympäri maata 
kalkkipitoisilla alueilla (Kalkkikalliotietokanta 2019). Lukumääräisesti eniten suojelemattomia tunnet-
tuja kalkkikallioita on Lohjalla (88), Salossa (65), Kemiönsaaressa (49), Paraisilla (42), Raaseporissa 
(29), Kuopiossa (19), Kuusamossa (15) ja Tervolassa (14). Kalkkikallioita inventoidaan parhaillaan eli 
uusia esiintymiä löytyy edelleen. Suojelemattomien kalkkikallioiden pinta-aloista ei ole luotettavaa tie-
toa, mutta koko Suomen kaikkien kalkkikallioiden yhteispinta-alaksi on arvioitu noin 1 000 hehtaaria. 
Yksittäisten kalkkikallioiden koko vaihtelee vain muutamista neliömetreistä (varsinkin Etelä-Suomen 
louhimattomat kalkkikalliot) useisiin hehtaareihin (käytöstä poistetut kalkkilouhokset).  

Kalkkikallioita on louhittu jo satoja vuosia, Etelä-Suomessa jopa pääosa niiden alkuperäisestä luon-
nonkallioiden pinta-alasta (Kontula ym. 2018a,b). Nykyisin muutama prosentti tunnetuista kalkkikallio-
kohteista on kaivospiirien, kaivosalueiden, valtausten tai malminetsintälupien alueella. Näillä alueilla 
kalkinlouhinta on merkittävä uhka, vaikka se painottuukin pääasiassa maapeitteiden alla kallioperässä 
oleviin isompiin varantoihin. Arvokkaita kalkkikallioalueita, vanhoja kalkkilouhoksia ja samalla erittäin 
merkittäviä kalkkilajien elinympäristöjä on edelleen 2000-luvulla tuhoutunut rakentamisessa. Kalkkipi-
toisia luonnonkallioita on tuhoutunut esimerkiksi Vuosaaren sataman rakentamisessa ja lajistollisesti 
erittäin arvokkaita vanhoja kalkkilouhoksia Lohjalla Ojamon ja Kiviniemen kaivosalueiden rakentami-
sessa. Kalkkikallioiden eliöyhteisöjä uhkaa nykyisin myös umpeenkasvu eli kasvillisuuden runsastumi-
nen, mikä johtaa eliöyhteisöjen yksipuolistumiseen. Tällöin kalkkikallioiden spesialistilajit (usein pieni-
kokoiset lajit ja heikot kilpailijat) korvautuvat myös muilla luontotyypeillä yleisesti tavattavilla, usein 
voimakaskasvuisilla, isokokoisilla lajeilla.   

Tavoitteena tulee olla louhimattomien kalkkikallioiden ja käytöstä poistettujen vanhojen kalkki-
louhosten mahdollisimman kattava suojelu. Tätä tavoitellaan myös luonnonsuojelulain uudistuksessa, 
jossa kalkkikallioita on ehdotettu tiukasti suojelluksi luontotyypiksi (Ympäristöministeriö 2021). Tiu-
kasti suojellun luontotyypin tilan vaarantaminen on kielletty ja kielto tulee voimaan, kun viranomainen 
on tallentanut suojellun luontotyypin esiintymän sijaintitiedon soveltuvaan avoimeen tietojärjestelmään. 
Suojelun lisäksi kalkkikalliot tarvitsevat aktiivista hoitoa.  

Serpentiinikalliot 

Serpentiinikalliot ovat kalkkikallioiden tapaan harvinainen ja valtaosin pienistä esiintymälaikuista koos-
tuva luontotyyppiryhmä (kuva 7.5). Serpentiinikallioluontotyypit on arvioitu pääasiassa vaarantuneiksi 
(VU, Kontula ym. 2018b). Serpentiinikalliot painottuvat Itä-Suomeen ja Keski-Lappiin. Tunnettuja ser-
pentiinipaikkoja on noin 300 (Serpentiinikalliotietokanta 2017). Niiden pinta-ala-arvio on toistaiseksi 
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hyvin karkea, alle 200 hehtaaria. Esiintymien keskikooksi arvioidaan noin 0,5 ha. Suojeltujen serpentii-
nikallioiden osuusarviot vaihtelevat kalkkikallioiden tapaan: serpentiinikalliokohteiden lukumäärästä 
36–49 % ja serpentiinilajien esiintymistä 50–80 % on suojeltu tai sijaitsee rajoitetun käytön alueilla.  

Serpentiinikallioiden yleislevinneisyyden mukaan myös suojelemattomat serpentiinikalliot keskitty-
vät Itä- ja Pohjois-Suomeen (Serpentiinikalliotietokanta 2017). Eniten tunnettuja suojelemattomia ser-
pentiinikallioita on Sodankylässä (22), Kuhmossa (20), Savukoskella (14), Puolangalla (12) ja Polvijär-
vellä (11) ennen vuotta 2020 koottujen aineistojen mukaan. Myös serpentiinikallioita inventoidaan 
parhaillaan, uusia esiintymiä löytyy edelleen etenkin suojelualueiden ulkopuolelta ja vanhastaan tunnet-
tujen esiintymien rajaukset tarkentuvat.   

Serpentiinikallioiden kasvillisuuteen vaikuttavat haitallisesti myös rehevöityminen ja umpeenkasvu, 
esimerkiksi liian tiheät taimikot. Umpeenkasvua lisäävät myös metsäpalojen tehokas hillintä ja ilman 
hiilidioksidipitoisuuden nousu. 

Serpentiinikallioita on tähän mennessä tuhoutunut vähemmän kuin kalkkikallioita, mutta ne esiinty-
vät kaivostoiminnan kannalta kiinnostavilla alueilla, joten tulevaisuuden uhkana kaivostoiminta on mer-
kittävä (Kontula ym. 2018a,b). Noin neljännes serpentiinikallioiden tunnetuista esiintymistä on kaivos-
piirien, kaivosalueiden, valtausten tai malminetsintälupien alueella. Serpentiinikalliot voivat liittyä 
vuolukivi- ja talkkiesiintymiin, joilla tuhoutuneiden kallioiden osuus on ilmeisesti suuri.   

Louhimattomien serpentiinikallioiden ja käytöstä poistettujen serpentiinivaikutteisten louhosten 
(esim. vanhat vuolukivi- ja talkkilouhokset) monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteena on kalkkikalli-
oiden tapaan mahdollisimman kattava suojelu. Kalkkikallioiden ohella niitä on luonnonsuojelulain uu-
distuksessa ehdotettu tiukasti suojelluiksi luontotyypeiksi (Ympäristöministeriö 2021). Serpentiinikal-
liot hyötyisivät myös luonnonhoidosta, jossa kasvupaikkojen avoimuutta pidetään yllä tai palautetaan.  

 

                     
Kuva 7.5. Serpentiinikalliojyrkänne Kaavin Louhivuorilla. Kuva: Tytti Kontula.  
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Karut ja keskiravinteiset kalliot  

Karut ja keskiravinteiset kalliot muodostavat yli 99 % kallioluonnon pinta-alasta. Niiden luontotyy-
peissä ei ole uhanalaisiksi arvioituja, mutta silmälläpidettäviksi (NT) on luokitettu varjo- ja ylikaltevat 
jyrkänteet sekä rantakallioiden luontotyyppejä (Kontula ym. 2018a,b). Uhanalaistumisen syinä ja tule-
vaisuuden uhkatekijöinä silmälläpidettävillä tyypeillä ovat mm. metsien hakkuut, rakentaminen ja ranta-
kallioilla myös vesien säännöstely ja vesirakentaminen.  Luontodirektiivin raportoinnissa karut ja keski-
ravinteiset kalliot jakautuvat tyyppeihin kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230), silikaattikalliot (8220) 
sekä kallioiden pioneerikasvillisuus (8230), joiden suojelutaso on arvioitu suotuisaksi sekä boreaalisella 
että alpiinisella alueella (Ympäristöhallinto 2020a). 

Karujen ja keskiravinteisten kallioiden luontoarvoja on kartoitettu erityisesti valtakunnallisessa kal-
lioalueinventoinnissa, joka toteutettiin 1990- ja 2000-luvuilla (Husa ym. 2022). Mittavan, yli 3 000 kal-
lioaluetta kattaneen inventoinnin merkittävimmät vaikutukset olivat Natura 2000 -alueverkostoon sisäl-
lytetyt kallioalueet sekä suurelta osin maakuntakaavoihin suojelumerkinnällä merkityt valtakunnallisesti 
arvokkaat kalliokohteet.  

Karun ja keskiravinteisen kallioluonnon suojelutilanne ei kuitenkaan ole niin hyvä kuin edellisestä 
voisi päätellä. Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden pinta-alasta vain 17 % sisältyy varsinaisiin 
suojelualueisiin. Monilla arvokkailla kallioalueilla suojelun toteutustapa on maa-aineslaki. Myös maa-
kuntakaavojen suojelumerkinnät suojaavat kallioalueita pääasiassa vain maa-ainesten otolta maa-aines-
lain nojalla. Kalliokiviaineksen oton sijasta metsien hakkuut ovat kuitenkin huomattavasti merkittä-
vämpi uhka etenkin varjokallioille, joten maa-aineslaki ei turvaa niiden luontoarvoja.  

Kun valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luontoarvoja ja nykyistä suojelua selvitettiin tar-
kemmin, löydettiin yli 200 kallioluonnoltaan merkittävää pienialaista arvokeskittymää, joita ei ole suo-
jeltu tai käytöltään sillä tavoin rajoitettu, että luontoarvojen voisi olettaa alueilla säilyvän (julkaisematon 
aineisto, HardRock-hanke). Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että vaikka kallioluonnon näennäiset suojelu-
osuudet nousevat yli 10 prosentin, ei suojelu menneinä vuosikymmeninä ole kohdentunut parhaaseen 
kymmenykseen, vaan kallioita on päätynyt suojelualueille muista kuin kallioluontoarvoihin liittyvistä 
syistä. Kallioiden suojelua tuleekin näiltä osin täydentää ja varmistaa, että juuri arvokkaimmat alueet 
saavat tarvitsemansa turvan.  

Merkillepantavaa on, että varsinaisten suojelualueiden lisäksi myös rajoitetun käytön alueilla, kuten 
metsälain erityisen tärkeillä elinympäristöillä tai Metsähallituksen alue-ekologisilla kohteilla, on poten-
tiaalia parantaa merkittävästi kallioluonnon kokonaisturvaa. Kuten varjokallioiden tarkastelu osoittaa, 
rajoitetun käytön alueilla voitaisiin jopa kaksinkertaistaa turvattujen kohteiden osuus: varjokalliojyrkän-
teistä 10 % on suojelualueilla ja yhteensä 19 % suojelu- tai rajoitetun käytön alueilla. Käytöltään rajoi-
tettujen alueiden merkitystä arvioitaessa nousee esiin kaksi kysymystä: 1) kohdentuvatko käyttörajoi-
tukset kallioluonnoltaan arvokkaimmille alueille ja 2) varmistavatko käyttörajoitukset 
kallioluontoarvojen säilymisen. Esimerkiksi metsälaissa määriteltyjen korkeiden jyrkänteiden osalta 
kohdentuminen ei ole optimaalista (Pykälä 2007). Yhtenä syynä tähän on, että metsälain erityisen tär-
keän elinympäristön rajaamisessa ei oteta huomioon itse jyrkänteen luontoarvoja korkeutta lukuun otta-
matta, vaan ainoastaan alusmetsän ominaisuudet. Alusmetsän ominaisuuksien myös tulkitaan määrää-
vän kalliojyrkänteiden edustalle jätettävien hakkaamattomien vyöhykkeiden leveyden eli rajauksissa ei 
pyritä esimerkiksi jyrkänteen luontoarvoille merkittävän pienilmaston säilyttämiseen. Uudessa metsä-
laissa jyrkänteet ovat ainoa luontotyyppi, jossa ei saa toteuttaa ns. varovaisia hakkuita. Tästä parannuk-
sesta huolimatta metsälain muutos vuonna 2014 heikensi tilannetta, koska kohteilta alettiin aina edellyt-
tää pientä kokoa, ja maanomistajan omavastuuosuus muutettiin varsin pieneksi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että arvokkaimpien jyrkänteiden säilyttäminen on käytännössä vapaaehtoista, ja voi metsätaloudessa to-
teutua vain metsätalouden ympäristötuen riittävän rahoituksen turvin. 
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7.4.2 Kalliolajien suojelutarpeet   
Suomessa on tuhansia suojelemattomia uhanalaisten ja silmälläpidettävien kalliolajien esiintymiä (kuva 
7.6). Kalliolajien elinympäristöistä merkittävin on kalkkikalliot, jotka ovat ainoa tai ensisijainen elinym-
päristö yli 400 eliölajille (pl. tunturikalkkikallioiden lajit), joista uhanalaisiksi on luokiteltu lähes 200 
lajia (Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2019). 

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kalkkilajien suojelemattomia esiintymiä (tarkasteltu 100 m x 
100 m havaintoruutuina) löytyy lähes sadasta kunnasta. Lukumääräisesti eniten suojelemattomia laji-
esiintymiä on Lohjalla (479; kuva 7.6), Paraisilla (156), Lappeenrannassa (94), Salossa (89) ja Kemiön-
saaressa (77). Kalkkilajien esiintyminen noudattaa pääasiassa kalkkikallioiden esiintymisalueita, mutta 
kalkkilouhosalueet voivat muodostaa poikkeuksen tästä säännöstä. Esimerkiksi Lappeenrannasta tai 
Huittisista ei tunneta varsinaisia kalkkikallioita, vaan merkittävät kalkkilajilöydöt on tehty kalkki-
louhoksesta tai sivukivialueilta. Myös tietyillä kalkkilohkarealueilla (esim. Oulu) tavataan uhanalaista 
kalkkilajistoa kaukana tunnetuista paljastuneista kallioperän kalkkikiviesiintymistä. 

Ensisijaisia serpentiinikallioiden lajeja tunnetaan 16, ja niistä 10 on arvioitu uhanalaisiksi ja kolme 
silmälläpidettäviksi (Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2019). Ser-
pentiinilajien suojelemattomia esiintymiä löytyy melko tasaisesti sieltä, missä serpentiinivaikutteista 
kallioperääkin on eli Itä- ja Pohjois-Suomesta: Savukoski (91), Sodankylä (36), Kittilä (35) ja Paltamo 
(25). Serpentiinikallioiden eliölajisto tunnetaan puutteellisesti, ja jopa suurin osa serpentiinikallioiden 
spesialistilajeista voi olla vielä tunnistamatta tai löytämättä.  

Tavoitteena kallioluonnon suojelussa tulee olla uhanalaisten kalkki- ja serpentiinilajien esiintymien 
mahdollisimman kattava suojelu sekä elinympäristöjen hoito, jota tarvitaan ainakin Etelä-Suomessa um-
peenkasvun uhkaamilla ravinteisilla kasvupaikoilla. Suojelutason parantaminen on kiireellisintä aloittaa 
erityisesti suojeltavista kalkki- tai serpentiinilajien esiintymistä, joita on suojelematta yli 400. Näiden 
osalta kaikkien esiintymien tulisi olla suojeltuja.  
 

 
Kuva 7.6. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien kal-
liolajien lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa, esiintymät lämpökarttana ja painotettuna uhan-
alaisuusluokalla (Suomen Lajitietokeskus 2021).  
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Varjoisissa olosuhteissa eläviä ensisijaisia kalliolajeja on 37, ja niistä 25 on arvioitu uhanalaisiksi ja 
yksi silmälläpidettäväksi (Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 
2019). Näihin lukeutuu esimerkiksi luontodirektiivin II-liitteen laji isotorasammal (Cynodontium sueci-
cum), jonka suojelutaso on arvioitu luokkaan epäsuotuisa, riittämätön (Ympäristöhallinto 2020b). Vas-
taavasti rantakallioiden lajeja on 142, ja niistä 26 on arvioitu uhanalaisiksi ja 20 silmälläpidettäviksi. 
Nykyiset tiedot näiden lajien esiintymistä painottuvat vahvasti Pirkanmaalle (kuva 7.6), jossa kalliosam-
malia on muuta maata järjestelmällisemmin tutkittu (Parnela ja Arkkio 2015), sekä läntiselle Uudelle-
maalle ja rantakalliolajeilla Oulangan kansallispuistoon. Myös tunnettuja suojelemattomia varjo- ja ran-
takalliolajien esiintymiä on eniten juuri Pirkanmaalla, kolmannes koko maan esiintymistä, sekä 
läntisellä Uudellamaalla, jossa sijaitsee neljännes näistä esiintymistä.  

Karuilla ja keskiravinteisilla kallioilla elävien erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä on suojele-
matta yli 200, joista lähes puolet on vuorimunkkiesiintymiä (Jasione montana). Erityisesti suojeltavien 
lajiesiintymien lisäksi karujen ja keskiravinteisten kallioiden lajiston suojelemiseksi tulee pikimmiten 
selvittää suojelualueiden ulkopuoliset uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien keskittymät ja kohdistaa 
niihin lisäsuojelua.  

Kallioluonnon keskeisiä suojelutarpeita ovat siis uhanalaisten luontotyyppien ja lajien suojelutason 
merkittävä parantaminen. Oma selkeä ryhmänsä ovat erityisesti suojeltavat lajit, joiden suojelutaso on 
varsin riittämätön. Muutoin lisäsuojelua on tarpeen keskittää erityisesti kallioluonnon ”hot spot -alu-
eille”, eli seuduille, joissa on muuta maata runsaammin uhanalaisten kalliolajien ja luontotyyppien 
esiintymiä. Suojelutarpeen arvioimiseksi tarvitaan myös huomattavasti lisää kalliolajiston ja luontotyyp-
pien inventointeja. Suojelualueverkoston tehon arvioimiseksi tarvitaan kallioluonnon seurantajärjestel-
mää.   

7.4.3 Muut näkökulmat   

Kytkeytyvyys  

Kivialustalla elävien lajien kytkeytyvyyttä on tutkittu vähän. Suomessa Virtanen ja Oksanen (2007) sel-
vittivät itiökasvien lajirunsautta kalkkilohkareilla. Heidän mukaansa lajirunsautta selitti eniten lohkareen 
koko, mutta myös lohkareiden sijainnilla suhteessa toisiinsa oli vaikutusta siten, että kytkeytyneillä loh-
kareilla lajirunsaus oli hieman korkeampi kuin eristyneillä lohkareilla. Vaikka asiaa ei ole tutkittu, on 
varsin todennäköistä, että Suomen enimmäkseen hyvin pienialaiset kalkkikalliopaljastumat muistuttavat 
tässä suhteessa tutkittuja kalkkilohkareita.  

Suomessa kalkki- ja serpentiinikalliot muodostavat “saaria” karun ja keskiravinteisen kallioperän 
“meressä”. Kalkki- ja serpentiinilajisto on siten todennäköisesti keskimäärin heikommin kytkeytynyttä 
kuin karujen tai keskiravinteisten kallioiden lajisto. Tässä lienee kuitenkin erittäin suuria eroja lajien 
kesken. Lajien kaukolevinnät paljastetuille kivialustoille eivät ole harvinaisia, mutta tehokas levintä-
kyky ei auta, jos sopivien elinympäristöjen määrä jatkuvasti vähenee. Lajit, jotka tuottavat vain vähän 
tai suurikokoisia leviäimiä, levinnevät sopivalta elinympäristölaikulta toiselle heikommin kuin runsaasti 
pieniä leviäimiä tuottavat lajit. Lajitason erojen lisäksi kallioilla kytkeytyvyyteen vaikuttaa populaatioi-
den kunto. Esimerkiksi ilmansaasteiden kanssa kamppailevat jäkälät eivät pysty tuottamaan leviäimiä 
samassa määrin kuin hyvinvoivat yksilöt.  

Kytkeytyvyys voi olla varsin huono myös sellaisilla lajeilla, jotka elävät karuilla tai keskiravintei-
silla kallioalustoilla, mutta ovat vaateliaita jonkin muun ominaisuuden, kuten kostean ja tasaisen pienil-
maston, suhteen. Näillä lajeilla kytkeytyvyydessä on voinut tapahtua selviä muutoksia jyrkänteiden 
alusmetsien hakkuiden vuoksi, kun sopivat elinympäristöt ja niiden ajallinen pysyvyys ovat vähentyneet 
metsämaisemassa.   
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Kalliot ilmastorefugioina 

Kallioiden suojeluverkoston vahvistamisella voi olla merkittäviä myönteisiä vaikutuksia laajemminkin, 
esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Kallioiden suojaisia varjorinteitä pidetään nii-
den pienilmastollisen vakauden vuoksi mahdollisesti merkittävinä ilmastorefugioina viileitä oloja vaati-
ville lajeille (Speziale & Ezcurra 2015). Varsinkin rotkot ja kurut saattavat olla Suomessa havumetsä-
vyöhykkeen tärkeimpiä ilmastorefugioita (Pykälä 2020) (kuva 7.7). Myös rantakalliot voivat olla 
tärkeitä ilmastorefugioita. Sekä niin sanotuilla etelävuorilla että rotkolaaksojen kylmillä pohjoisrinteillä 
ovat monet kasvilajit sinnitelleet jopa tuhansia vuosia pieninä erillisesiintyminä kaukana pääasiallisesta 
levinneisyysalueestaan. Myös ihmisen aiheuttaman nykyisen ilmastonmuutoksen aikana kallioalueet 
voivat tarjota vastaavia suojapaikkoja lajeille, joilla suotuisimmat ilmasto-olot pakenevat pohjoiseen no-
peammin kuin lajit pystyvät siirtymään tai lajeille sopivia elinympäristöjä ei ilmaston lämmetessä muo-
dostu nykyisen levinneisyysalueen pohjoispuolelle. Tämä on kuitenkin mahdollista ainoastaan, jos täl-
laiset kallioalueet turvataan muulta maankäytöltä siten, että ne voivat toimia vakaina ja pitkäaikaisina 
elinympäristöinä ilmastonmuutoksen vuoksi taantumisvaarassa olevalle lajistolle.   

Kallioiden luonnonhoitotarpeet 

Kallioluonnon turvaamiseksi ei riitä pelkkä suojelu, vaan kallioilla tarvitaan myös luonnonhoitoa. Um-
peenkasvu uhkaa etenkin avoimia laakeita kallioita, ja uhka on yleensä sitä suurempi, mitä ravintei-
sempi kallio on (Kontula ym. 2018a). Umpeenkasvua voidaan pitää suurimpana uhkatekijänä varsinkin 
pienialaisille kalkkikallioille Etelä-Suomessa (ml. vanhat kalkkilouhokset). Myös serpentiinikalliot ja 
keskiravinteiset kalliot voivat tarvita vastaavaa hoitoa.  

Kallioluonnon umpeenkasvun voimistumisen taustalla on monia tekijöitä, kuten luontaisten metsä-
palojen ja laidunnuksen väheneminen, typpilaskeuma, metsittäminen ja myös ilmaston lämpeneminen 
sekä ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvu. Umpeenkasvua kiihdyttävät etenkin tiheät istutustaimikot, 
joiden tuottama karike peittää nopeasti pienet kalliopaljastumat.  

Muut kallioiden suojeluperusteet 

Ikivanha kallioperämme muodostuu erilaisista kivilajeista ja mineraaleista ja niiden sisältämistä raken-
teista, jotka ovat geologisen kehityshistoriansa aikana käyneet läpi lukuisia erilaisia vaiheita ja mullis-
tuksia. Osa kallioiden sisältämistä kivilajikontakteista, kivilajirakenteista ja kivilajien kerrostumissar-
joista on geologisesti arvokkaita tieteen ja tutkimuksen kannalta kallioperän eri kehitysvaiheita 
selvitettäessä. Joillain mineraaliesiintymillä, kivilajeilla ja niiden rakenteilla on arvoa niiden luonnontie-
teellisen erikoisuuden ja harvinaisuuden takia.  

Kallioperän nykyinen pinta on mosaiikkimaisesti lohkeillutta ja muodostuu lukuisista vaihtelevan 
kokoisista halkeamista, murroksista ja siirroksista. Kallioiden pintaosa on kulunut pois satojen miljoo-
nien vuosien aikana, kun kalliot ovat olleet alttiina milloin voimakkaalle kemialliselle rapautumiselle, 
milloin jääkausien mekaaniselle kulutukselle. Viimeisen silauksen kalliot ovat saaneet muotoihinsa vii-
meisen jääkauden aikana, jolloin kalliomäkien laelle ja rinteille syntyi jäätikön kulutusmerkkejä ja ka-
sautumismuotoja. Niihin kuuluvat mm. arvokkaina luonnonnähtävyyksinä tunnetut hiidenkirnut ja pi-
runpellot.  

Kalliot ovat olennainen, tärkeä osa suomalaista luonnonmaisemaa, jossa niillä on merkitystä näkö-
alapaikkoina tai laajemmin ympäristössä erottuvina muotoina kauniin maisemankuvan kannalta. Kalli-
oilla on huomattavaa maisemallista arvoa etenkin seuduilla, joissa maanpinnan muodot ovat hyvin vaih-
televia ja suhteelliset korkeuserot ovat suuria. Kallioihin liittyy myös erilaisia arkeologisia ja 
kulttuurihistoriallisia arvoja. Kalliot ovat olleet kivikaudelta lähtien esi-isiemme asuinpaikkoja ja elin-
tärkeitä paikkoja myös puolustautuessa vihollista vastaan. Myöhemmällä ajalla ne ovat toimineet mm. 
kansanperinteeseen liittyvinä käräjä- ja kisakallioina sekä piilopaikkoina. Kallioiden merkityksestä ai-
kaisemmille sukupolville kertovat niillä esiintyvät kalliomaalaukset, hautaröykkiöt ja historialliset 
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rajamerkit. Nykyihmiselle lähiympäristön paikallinen kallioluonto on tärkeää ulkoilun ja retkeilyn ja 
virkistäytymisen kannalta.  

7.5 Yhteenveto 
Tunturialueen ulkopuolella 8–14 % kalliopinta-alasta sijaitsee suojelluilla tai rajoitetun käytön alueilla. 
Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kalliolajien perusteella arvioituna suojeluosuudet ovat korkeammat, 
mutta lajiarviot ovat suojelualueiden tarkempien inventointien vuoksi todennäköisesti huomattavia yli-
arvioita. Kallioita on Suomessa päätynyt suojelualueille pääasiassa muiden kuin kallioluontoon liitty-
vien arvojen vuoksi, joten huomattava osa arvokkaimmista kallioista on edelleen vailla turvaa. Lisäsuo-
jelua tulee kohdentaa uhanalaisille kalkki- ja serpentiinikallioille, uhanalaisten lajien esiintymille sekä 
kallioluonnon muille ”hot spot -alueille”, joissa on uhanalaisten kalliolajien ja luontotyyppien keskitty-
miä. 
 

 
Kuva 7.7. Rotkot ja kurut viileine seinämineen voivat osoittautua tärkeiksi ilmastorefugioiksi. Orinoron 
rotko, Leppävirta. Kuva: Wikimedia Commons (CC BY SA 4.0). 
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7.6 Merkittävimmät tietopuutteet 
• Monimuotoisuusarvoiltaan merkittävimpien kallioluontotyyppien eli kalkki- ja serpentiinikallioiden 

esiintymä- ja tilatietoa sekä lajistotietoa tulee vielä huomattavasti parantaa perusinventoinnilla.  
• Epätasapaino Pirkanmaan ja muun Suomen sammaltietämyksessä osoittaa, että uhanalaisten lajien 

havainnot painottuvat ainakin KOKASU-hankkeen käyttämässä havaintoaineistossa liian vahvasti 
suojelualueille. Jos muuta Suomea tutkittaisiin tietyn eliöryhmän suhteen yhtä systemaattisesti kuin 
Pirkanmaan kalliosammalia on tutkittu (Parnela & Arkkio 2015), löytyisi uhanalaisille lajeille 
todennäköisesti vielä merkittävä joukko esiintymiä suojelualueiden ulkopuolelta. Tällaiset 
puuttuvat tiedot estävät suojelutoimien suuntaamisen arvokkaimmille kohteille.  

• Talousmetsäjyrkänteille tulee perustaa seurantajärjestelmä, jolla voidaan tuottaa tietoa 
metsätalouden vaikutuksista jyrkänteiden kasvillisuuteen.   

 

7.7 Toimenpide-ehdotukset 

• Kalkki- ja serpentiinikallioiden suojelutason merkittävä parantaminen lainsäädännöllä. 
Tavoitteena tulee olla louhimattomien kalkki- ja serpentiinikallioiden sekä käytöstä poistettujen 
vanhojen kalkkilouhosten ja serpentiinivaikutteisten louhosten mahdollisimman kattava 
suojelu.  

• Uhanalaisten kalliolajien suojelutason merkittävä parantaminen. Etenkin erityisesti 
suojeltavilla lajeilla tavoitteena tulee olla mahdollisimman kattava suojelu.  

• Kalkkikallioiden ja muiden umpeenkasvusta kärsivien kallioluontotyyppien hoidon merkittävä 
lisääminen. Luonnonhoitoa on tehty kalkkikallioilla toistaiseksi vähän. Kohteet vaativat 
tapauskohtaista hoidon suunnittelua ja myös seurantaa sekä mahdollisesti useita 
hoitokäyntejä.  

• Kallioluonnon muiden arvokeskittymien suojelun parantaminen. Yhtenä lähtöaineistona voivat 
toimia kallioalueinventointiaineistosta tunnistetut 200 suojelematonta arvokasta osa-aluetta.  

• Kalkki- ja serpentiinikallioita koskevan esiintymä-, tila- ja lajistotiedon merkittävä 
parantaminen inventoinnilla. Tällä hetkellä tiedot ovat edelleen riittämättömät esimerkiksi 
lisäsuojelutarpeiden perusteelliseksi määrittelemiseksi.   

• Kallioluonnon seurantajärjestelmän perustaminen. Arviot kallioluonnon laatumuutoksista 
perustuvat hajahavaintoihin, eikä seuranta-aineistoa ole saatavana yhdestäkään 
kallioluonnon merkittävästä piirteestä.     
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8 Rannikko 
 

 

Terhi Ryttäri ja Panu Kunttu 
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8 Rannikko 

Rannikon luontotyypeissä ja eliölajistossa on suurta alueellista vaihtelua, mikä 
tulee ottaa huomioon rannikon suojelutarpeita arvioitaessa. Suojelutilanne 
pystyttiin arvioimaan vain osasta rannikon luontotyyppejä. Suojelutarpeita 
tunnistettiin uhanalaisiksi luokitelluilla hiekkarannoilla, dyyneillä ja harjusaarilla, 
osin myös tärkeillä lintualueilla. Maankohoamisrannikoiden metsiä ja luontaisia 
niittyrantoja ei pystytty tietojen puutteellisuuden vuoksi tässä arvioimaan ja ne 
kaipaisivat oman tarkastelunsa. Rannikon maa-alueiden ja punaisen listan lajien 
esiintymien suojeluasteessa on merkittäviä puutteita ja huomattavaa alueellista 
vaihtelua.   

 

8.1 Johdanto 
Suomen pitkä rannikko ulottuu Suomenlahden itäosasta Perämeren pohjukkaan asti. Mannerrannan ja 
saarten rantaviivan pituus koko rannikolla on yhteensä 48 000 kilometriä (Viitasalo ym. 2017). Ran-
nikko ja saaristo muodostavat laajan ja sirpaleisen kokonaisuuden, jonka osat kytkeytyvät saumatta Itä-
mereen (kuva 8.1). Ne sisältävät rannikolle tyypillisten luontotyyppien lisäksi merellisyyden muovaa-
mia luontotyyppejä lähes kaikista luontotyyppien pääryhmistä: metsistä, soista, 
perinnebiotoopeista sekä kallioista ja kivikoista. 

 

 

Kuva 8.1. Rannikon mosaiikkia Selkämeren rannikolla Uudenkaupungin edustalla.  
Ilmakuva: Maanmittauslaitos. 
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Maantieteellinen vaihtelu rannikon eri osissa on suurta. Meriveden suolapitoisuus on korkein Ahve-
nanmerellä ja Saaristomeren eteläosissa, ja se vähenee Perämeren ja Suomenlahden pohjukoita kohti. 
Kasvukauden pituus on Perämeren pohjukassa noin kuukauden lyhyempi kuin etelärannikolla, myös tal-
viaikaisen jääpeitteen paksuus ja kesto vaihtelevat suuresti. Rannikon topografia vaihtelee rannikon eri 
osissa samoin kuin maankohoamisen voimakkuus, joka on suurimmillaan Merenkurkussa ja Peräme-
rellä. Näiden tekijöiden myötä rannikon luontotyypeissä ja eliölajistossa on suurta alueellista vaihtelua. 

8.2 Menetelmät    

8.2.1 Luontotyypit  
KOKASU-tarkastelussa käytettiin samaa meri- ja rannikkoaluejakoa (kuva 8.2) kuin luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnissa (Kontula ja Raunio 2018) eli Suomenlahti, Saaristomeri, Selkämeri, Meren-
kurkku ja Perämeri. Ahvenanmeri sisältyy tässä jaossa Saaristomereen. Luontotyyppien tarkasteluissa 
hyödynnettiin muun muassa luontodirektiivin raportoinneissa ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioin-
nissa tuotettuja aineistoja. Taulukossa 8.1 on esitetty em. luontotyyppien vastaavuudet. Linnustolle tär-
keät alueet ovat käytännössä samat kuin öljyntorjunnan BORIS-tilannekuvajärjestelmässä (Baltic Oil 
Response Information System) olevat tärkeät lintualueet.  

Rannikkoalueen suojelutilannetta selvitettiin paikkatietotarkastelulla. Rannikoksi määriteltiin tässä 
tapauksessa Itämeren ranta-alueet 200 metrin leveydeltä sekä mannerrannalla että saarissa. Näiden alu-
eiden pinta-alaa ja suojelutilannetta tarkasteltiin käyttäen kuvassa 8.2 esitettyjä rannikon osa-alueita 
sekä luvussa 3.2 kuvattuja suojelu- ja rajoitetun käytön aineistoja. 

 

 

Kuva 8.2. Itämeren ja rannikon osa-alueet. 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   145 

Taulukko 8.1. Luontodirektiivin luontotyyppien ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (LuTU) 
tarkasteltujen rannikon luontotyyppien vastaavuus sekä arviointi KOKASU-hankkeessa. 

Luontodirektiivin luontotyyppi Vastaava LuTU-arvioinnin tyyppi/tyypit Arvioitu KOKASU:ssa 

Rantavallit (1210) Hauruvallit, ruokovallit, meriajokasvallit; voi si-
sältää myös Itämeren suurruohostoja, sillä niitä 
syntyy usein pitkälle maatuneen rantavallin 
päälle 

Ei 

Kivikkorannat (1220) Itämeren kivikko- ja lohkarerannat, Itämeren 
sora- ja somerikkorannat, Itämeren kivikkoiset 
niittyrannat 

Ei 

Kasvipeitteiset merenrantakalliot 
(1230) 

Karut ja keskiravinteiset merenrantakalliot, me-
renrantakalkkikalliot; voi sisältää myös meren-
rantojen kalliolammikoita 

Kyllä (kallioiden yhteydessä) 

Harjusaaret (1610) Itämeren harjusaaret Kyllä (myös vedenalaiset osat 
luvussa 12) 

Ulkosaariston luodot ja saaret 
(1620) 

Ulkosaariston saaret ja luodot, lintusaaret Osittain kyllä (lintusaaret ja lu-
vussa 12 vedenalaiset osat) 

Merenrantaniityt (1630) Merenrantaniityt; voi sisältää myös Itämeren 
suurruohostoja, kivikkoisia niittyrantoja ja epili-
toraaliketoja 

Osittain kyllä (perinnebiotoop-
pien yhteydessä) 

Itämeren hiekkarannat (1640) Itämeren hiekkarannat Kyllä 

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
(2110) 

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit; Itämeren dyyni-
sarjat 

Kyllä 

Liikkuvat rantakauradyynit 
(2120) 

Liikkuvat rantavehnädyynit; Itämeren dyynisar-
jat 

Kyllä 

Kiinteät ruohokasvillisuuden 
peittämät dyynit (2130) 

Harmaat dyynit; Itämeren dyynisarjat Kyllä 

Variksenmarjadyynit (2140) Variksenmarjadyynit; Itämeren dyynisarjat, li-
säksi tähän voi sisältyä osittain umpeenkasva-
neet dyynien deflaatiokentät 

Kyllä 

Metsäiset dyynit (2180) Metsäiset dyynit; Itämeren dyynisarjat Kyllä 

Dyynien kosteat soistuneet pai-
nanteet (2190) 

Dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet; 
Itämeren dyynisarjat 

Kyllä 

Kuivat kanerva- ja variksenmar-
jadyynit (2320)  

Variksenmarjadyynit, Itämeren dyynisarjat, li-
säksi tähän voi sisältyä osittain umpeenkasva-
neet deflaatioalueet  

Kyllä 

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet 
niityt (6270)  

Itämeren epilitoraalikedot  Osittain kyllä (perinnebiotoop-
pien yhteydessä)  

Maankohoamisrannikon primää-
risukkessiovaiheiden luonnonti-
laiset metsät (9030) 

Useita pensastoisia ja puustoisia tyyppejä Ei 

 

8.2.2 Lajistotarkastelu  
Suomen lajien Punaisen kirjan mukaan (Hyvärinen ym. 2019) Itämeren rannat ovat 296 uhanalaisen ja 
silmälläpidettävän eliölajin ensisijainen elinympäristö. Tarkasteltavaan aineistoon koottiin Lajitietokes-
kuksesta havaintotiedot vuodesta 1990 eteenpäin kaikista muista eliöryhmistä paitsi linnuista. Uhan-
alaisten ja silmälläpidettävien lajien aineistoa ja käsittelyjä kuvataan luvussa 3.3. 

Lintulajeja oli yhdeksän ja havaintoja 2 223, mutta niiden osalta tarkastelua ei tehty, koska aineis-
tosta ei ollut suoraan eroteltavissa pesimähavaintoja muutonaikaisista havainnoista. Ilman lintuja 
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havaintoja kertyi 100 m x 100 m ruuduilta 4 454 kappaletta, kun ruuduilla olleet samaa lajia koskeva 
päällekkäiset havainnot poistettiin.    

8.2.3 Toteutumattomat suojelualue-esitykset  
Luonnontieteellisesti perustellut suojeluesitykset voivat sisältää arvokasta tietoa luontoarvoiltaan mer-
kittävistä alueista. Eri tahojen tekemiä toteutumatta jääneitä suojelualue-esityksiä ja -suunnitelmia kerät-
tiin rannikon kaikista osista. Sellaisia yleiselle tasolle jääneitä esityksiä ei käsitelty, joissa laaja alue 
vain mainitaan nimeltä todeten sen suojelu tärkeäksi tai suojelua ehdotetaan laajalla alueella selvitettä-
väksi. Suojelu on saattanut jollakin esityskohteella toteutua, mutta suojelun toteutustapa tai rauhoitus-
määräykset ovat riittämättömät suojeltavan luonnon turvaamiseksi. Rauhoitusmääräyksiä tässä ei kui-
tenkaan tarkasteltu. Pelkkiä vesialueita sisältäneitä suojeluesityksiä ei käsitelty, eikä joitakin valtaosin 
suojeltuja alueita niiden koskiessa pääosin vesialueita.  

Monet tiedoista ovat toisen lähteen kautta tulleita, joten niistä ei ollut karttarajausta käytettävissä. 
Näiden osalta alkuperäisjulkaisun tai -materiaalin etsiminen olisi välttämätöntä yksityiskohtaisen tarkas-
telun tekemiseksi. Kunnille tehtyjä suojeluesityksiä ei pääsääntöisesti ole käsitelty, sillä ne kohdistuvat 
etupäässä mantereella tai sisäsaariston suurilla saarilla sijaitseviin metsiin. Luontoarvokartoituksiin pe-
rustuvia metsiensuojeluesityksiä ovat paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset tehneet monissa kunnissa.  

Eri yhteyksissä laadittujen luontokartoitusten tuloksia ilman suojeluehdotuksia ei tässä katsauksessa 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käsitellä.   

Seuraaville luonnonsuojelujärjestöille lähetettiin elokuussa 2021 tiedustelu heidän tuntemistaan to-
teutumattomista rannikkoa ja saaristoa koskevista suojelualue-esityksistä: Suomen luonnonsuojeluliiton 
piirit Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 
sekä Ostrobothnia Australis r.f. ja Ålands Natur och Miljö. Vastauksia saatiin Kymenlaakson, Uuden-
maan ja Satakunnan luonnonsuojelupiireiltä, Ostrobothnia Australikselta ja Ålands Natur och Miljölta. 
Lisäksi tietoja saatiin useilta luonnonsuojelun parissa pitkään toimineilta asiantuntijoilta.  Suojelematto-
mia, mutta luontoarvoiltaan merkittäviksi tunnistettuja alueita sisältyy myös Natura-ohjelmasta ja ranto-
jensuojeluohjelmasta pois jääneisiin alueisiin sekä soidensuojelun täydennysohjelman toteutumattomiin 
alueisiin ja maakunta- ja yleiskaavojen toteutumattomiin suojeluvarauksiin.   

8.3 Suojelun nykytilanne 
Rannikkoalueelle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää, eikä rannikkoalueesta ole valmista, 

virallista suojelualuetilastoa. Jos rannikkoalue rajataan sekä mannerrannalla että saarissa 200 metriä le-
veänä vyöhykkeenä merestä sisämaahan päin, on suojelualueilla ja suojelu- tai rajoitetun käytön alueilla 
olevan rannikkoalan osuus Suomenlahdella 10–13 %, Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla 6–9 %, Selkä-
merellä 11–19 %, Merenkurkussa 25–27 %, Perämerellä 24–29 % (kuva 8.3). Tämä tarkastelu kattaa 
suuren osan rannikkoluontotyypeistä, mutta sen ulkopuolelle jäävät etäällä rannasta sijaitsevat rannikon 
luontotyypit (esim. metsäiset dyynit ja osa maankohoamisrannikon metsätyypeistä), saarten sisäosat ja 
ranta-alueita laajemmin mannerrannikkoon luettavat alueet. 

Tietotaso rannikon luontotyyppien esiintymisestä, tilasta ja suojelutilanteesta vaihtelee huomatta-
vasti. Näistä rajoitteista johtuen suojeluastetta koskevaan KOKASU-tarkasteluun voitiin ottaa vain osa 
rannikon luontotyypeistä perustuen niiden uhanalaisuuteen ja saatavilla oleviin paikkatietoaineistoihin. 
Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin yleisiä ja säilyviksi (LC) luokiteltuja luontotyyppejä. Näitä ovat esi-
merkiksi Itämeren kivikkorannat ja osa rantapensaikkotyypeistä. Karuja merenrantakallioita on tarkas-
teltu kallioiden yhteydessä luvussa 7. 

Rannikolle ja saaristolle on tyypillistä luontotyyppien mosaiikkimainen esiintyminen, ja alueella 
tavataan myös paljon muiden luontotyyppiryhmien luontotyyppejä. Tässä tarkastelussa on mukana vain 
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rannikkoluontotyyppejä, vaikka alueiden suojelussa pitääkin pyrkiä laajoihin yhtenäisiin ja toisiinsa kyt-
keytyneisiin kokonaisuuksiin luontotyyppirajoista riippumatta.  

Rannikkoluontotyyppien suojelun tarvetta korostaa korkea rantarakentamisen aste monella alueella. 
Rakennetun rannan osuus rantaviivasta (mannerranta ja yli yhden hehtaarin saaret) on suurin Satakun-
nassa (61 %), Kymenlaaksossa (59 %), Keski-Pohjanmaalla (58 %) ja Uudellamaalla (57 %) (Laurila & 
Kallio 2019). 

Kaikista rannikon hiekkarannoista suojelualueilla on 37 % pinta-alasta (suojelun ja rajoitetun käy-
tön alueet yhteensä 47 %). Dyynipinta-alasta on suojeltu 31 %. Harjusaarten kokonaispinta-alasta 13 % 
sijaitsee suojelualueilla, 19 % sijaitsee suojelualueiden ulkopuolisilla Natura-alueilla ja 66 % jää koko-
naan suojelun tai rajoitetun käytön ulkopuolelle. Koko rannikon tärkeistä lintualueista vesialueet mu-
kaan lukien on suojeltu 31 %, minkä lisäksi suojelualueiden ulkopuolella olevia Natura-alueita on 32 %. 
Uhanalaisten ja silmälläpidettävien rantalajien esiintymien suojelussa on paljon vaihtelua (14–81 %) 
merialueesta riippuen.  

Ensisijaisesti rannikolla esiintyvien luontodirektiivin lajien esiintymien suojelutilanne on koottu 
taulukkoon 8.2. Ainoa suojelutasoltaan suotuisaksi arvioitu rannikkolaji on isokultasiipi (Lycaena 
dispar). Suojelutasoltaan epäsuotuisiksi on arvioitu lietetatar (Persicaria foliosa), nelilehtivesikuusi 
(Hippuris tetraphylla), perämerenketomaruna (Artemisia campestris subsp. bottnica), pikkunoidanlukko 
(Botrychium simplex), pohjansorsimo (Arctophila fulva), ruijannuokkuesikko (Primula nutans) ja rönsy-
sorsimo (Puccinellia phryganoides) (Ympäristöhallinto 2020b). Esiintymien suojeluosuudet vaihtelevat 
pohjansorsimon kattavasta suojelusta lietetattaren vajaaseen 8 %:iin suojelualueilla sijaitsevia esiinty-
miä (taulukko 8.2). 
 

 
 
Kuva 8.3. Rannikkoalueen suhteellinen runsaus osa-alueittain sekä suojeltujen tai käytöltään 
rajoitettujen alueiden osuudet rannikon osa-alueilla. Rannikkoalueeksi on tässä tarkastelussa katsottu 
kaikki Itämeren rannat 200 metrin leveydellä. 
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Taulukko 8.2. Ensisijaisesti rannikkoelinympäristöissä elävien luontodirektiivin lajien esiintymien 
suojelutilanne. Mukana ovat esiintymät, jotka sijaitsevat enimmillään 200 metrin päässä Itämeren 
rantaviivasta. KOKASU-hankkeen lajitarkasteluissa ”esiintymällä” tarkoitetaan lajista riippumatta niiden 
100 m x 100 m -kokoisia havaintoruutuja. 

Laji Havainto- 
ruutuja  
(100 m x  
100 m) 

Suojelu- 
alueilla (%) 

Suojelu- tai  
Natura 2000  
-alueilla % 

Suojelu- tai  
rajoitetun  
käytön  
alueilla (%) 

Ruijannuokkuesikko  
(Primula nutans subsp. finmarchica) 

1050 45,1 45,7 50 

Lietetatar  
(Persicaria foliosa) 

372 7,8 41,4 41,9 

Nelilehtivesikuusi  
(Hippuris tetraphylla) 

289 84,8 86,9 87,9 

Perämerenketomaruna  
(Artemisia campestris subsp. bottnica) 

57 26,3 28,1 29,8 

Rönsysorsimo  
(Puccinellia phryganodes) 

38 94,7 94,7 94,7 

Pikkupohjansorsimo  
(Arctophila fulva var. pendulina) 

31 100 100 100 

Pikkunoidanlukko  
(Botrychium simplex) 

13 36,4 45,6 45,6 

Isokultasiipi  
(Lycaena dispar) 

5 60 60 60 

 
On huomioitava, että suojelualueiden tai lajiesiintymien ekologista laatua tai kytkeytyneisyyttä ei 

ollut tässä hankkeessa mahdollista tarkastella. Nämä seikat kuitenkin vaikuttavat alueiden kykyyn yllä-
pitää luonnon monimuotoisuutta. 

8.4 Suojelutarpeiden painopisteet     

8.4.1 Rannikkoluontotyyppien suojelutarpeet 
Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa rannikkoryhmään kuuluneita luontotyyppejä ja luontotyyp-
piyhdistelmiä on yhteensä 45, ja ne on jaettu seitsemään pääryhmään (Reinikainen ym. 2018a). Näitä 
ovat Itämeren kivikkorannat, Itämeren hiekkarannat ja dyynit, Itämeren luontaiset niittyrannat, meren-
rantojen ilmaversoiskasvustot, eloperäiset rantavallit, rannikon ja saariston pensaikot ja metsät sekä ran-
nikon luontotyyppiyhdistelmät. Näihin eivät sisälly rannikon kalliot, suot ja metsät lukuun ottamatta 
maankohoamisrannikon metsiä, eivätkä perinnebiotooppeihin lukeutuvat laidunnuksesta ja niitosta riip-
puvaiset merenrantaniityt. Rannikon arviointiin ei tässä yhteydessä lueta myöskään laguuneja, meren-
lahtia tai jokisuistoja, jotka arvioidaan Itämeren yhteydessä.   

Tässä luvussa ei tarkasteltu yleisiä ja säilyviksi (LC) luokiteltuja luontotyyppejä, kuten esimerkiksi 
Itämeren kivikkorantoja ja karuja merenrantakallioita, jotka kattavat suurimman osan rannikon ja saaris-
ton merta lähinnä olevista maaluontotyypeistä. Merenrantakalliot kuitenkin ovat mukana kallioiden suo-
jelutilannetarkasteluissa (luku 7). Suojelutilanteen tarkastelun kannalta tärkeimpiä ovat hiekkarannat ja 
dyynit (kahdeksan luontotyyppiä, joista kaikki uhanalaisia), joilla on rannikkoluontotyypeistä eniten 
uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Merenrantaniityt ja erilaiset luontaiset niittyrannat ovat myös la-
jirikkaita, mutta näiden luontotyyppien suojelun tilan arviointia vaikeuttavat puutteelliset tiedot suojelun 
ulkopuolella olevilta alueilta. Tämä koskee monia muitakin rannikkoluontotyyppejä. Merenrantaniittyjä 
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ja niiden lajistoa arvioidaan pääasiassa perinnebiotooppeja käsittelevässä luvussa 10. Maankohoamis-
rannikon metsät ja niiden kehityssarjat olisivat tärkeä tarkasteltava luontotyyppiryhmä, mutta tämän 
työn yhteydessä tarkastelu jäi tietojen puutteen takia tekemättä.  

Rannikon luontotyypeistä tarkasteltiin lähemmin hiekkarantoja, dyynejä, harjusaaria sekä linnus-
tolle tärkeitä alueita (lintuluodot ja niiden yhteydessä olevat merialueet). Ne ovat luonnon monimuotoi-
suuden kannalta erityisen tärkeitä kohteita, minkä lisäksi niistä oli kohtuullisen hyvin saatavilla paikka-
tietoa suojelutilannetarkasteluja varten. 

Hiekkarannat 

Hiekkarannat ovat syntyneet aallokon kasatessa irtonaista hiekkaa rannalle, erityisesti merenlahtiin ja 
dyynirannoille. Hienon aineksen lisäksi hiekkarannoilla on usein myös karkeampaa soraa ja kiviä. Hiek-
karantoja sijaitsee rannikollamme eniten harjualueiden ja dyynien yhteydessä, mutta pienialaisia hiekka-
rantoja esiintyy melko tasaisesti pitkin rannikkoa. Hiekkarantojen eliölajisto on monipuolista ja erikois-
tunutta, ja hiekkarannat kuuluvat rannikon lajirikkaimpien luontotyyppien joukkoon merenrantaniittyjen 
ohella (Reinikainen ym. 2018b, Hyvärinen ym. 2019). Luonnontilaisen hiekkarannan kasvillisuus on 
aukkoista ja vyöhykkeistä (kuva 8.4). Aallokon liikkeen takia vesiraja on kasviton. Aallot kasaavat ran-
noille eloperäisiä rantavalleja, joten muutoin niukkaravinteisessa elinympäristössä on tarjolla myös ra-
vinteikasta kasvualustaa. Hiekkarantoja uhkaavat muun muassa vesien rehevöitymisestä ja ilmakehän 
ravinnelaskeumasta johtuva kasvillisuuden umpeenkasvu, kuluminen, rakentaminen ja vieraslaji kurttu-
ruusun leviäminen. Itämeren hiekkarannat on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnissa (Reinikainen ym. 2018b) ja suojelutasoltaan epäsuotuisaksi luontodirektiivin 
luontotyyppien raportoinnissa (Ympäristöhallinto 2020a). 

 

 
Kuva 8.4. Hangon Furuvikin luonnonsuojelualueella luonnontilaisen hiekkarannan kasvillisuus on 
aukkoista ja vyöhykkeistä. Kuva: Terhi Ryttäri. 
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KOKASU:a varten tehdyssä hiekkarantojen paikkatietotarkastelussa mukaan laskettiin vain ne 
hiekkarannat, jotka eivät ole suoraan kytkeytyneitä dyyneihin. Näin laskettuna rannikon hiekkarantojen 
kokonaispinta-alaksi Suomessa saatiin 1 020 hehtaaria. Yli puolet hiekkarannoista, eli 560 hehtaaria si-
jaitsee Perämerellä. Seuraavaksi eniten hiekkarantoja on Suomenlahdella (231 ha) ja Ahvenanmaalla ja 
Saaristomerellä (172 ha). Selkämerellä hiekkarantoja on 52 hehtaaria ja Merenkurkussa 6 hehtaaria. 
Kaikista rannikon hiekkarannoista suojelualueilla on 37 % pinta-alasta (suojelun ja rajoitetun käytön 
alueet yhteensä 47 %). Perämeren hiekkarannoista on suojeltu noin puolet, mutta Suomenlahdella suoje-
lutilanne on heikoin: suojelualueilla sijaitsee 19 % hiekkarantapinta-alasta (suojelun ja rajoitetun käytön 
alueet yhteensä 28 %). Rannikon hiekkarantojen pinta-ala ja suojelutilanne merialueittain esitetään ku-
vassa 8.5.  

  

Kuva 8.5. Rannikon hiekkarantojen pinta-ala (ha) ja suojelutilanne merialueittain.  

Dyynit 

Dyynit ovat tuulten muovaamia hiekkaisia luontotyyppejä, joihin luetaan alkiodyynit, valkoiset dyynit, 
harmaat dyynit, variksenmarjadyynit, dyynien takaiset kosteat painanteet sekä metsäiset dyynit – tässä 
järjestyksessä rantaviivasta sisämaahan päin. Käytetyt dyynityypit vastaavat suoraan luontodirektiivin 
dyynityyppejä (Airaksinen ja Karttunen 2001). Ehyet, kaikki dyynityypit sisältävät Itämeren dyynisarjat 
on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN), yksittäisten dyynityyppien sijoittuessa luokkiin VU–CR. Dyy-
nityypeistä deflaatiokentät (CR) on harvinaisin, eikä sitä esiinny kaikissa dyynien muodostamissa sar-
joissa. Suomen seitsemästä luontodirektiivin dyynityypistä neljä on suojelutasoltaan epäsuotuisa riittä-
mätön ja kolme epäsuotuisa huono (Ympäristöhallinto 2020a). Dyynien uhanalaistumisen syitä ja 
edelleen vaikuttavia uhkatekijöitä ovat rakentaminen, Itämeren rehevöityminen, metsätalous, kulumi-
nen, hiekanotto, rehevöittävän laskeuman aiheuttama kasvillisuuden umpeenkasvu sekä vieraslaji kurt-
turuusun leviäminen.   

Edustavimmilla dyynialueilla, erityisesti Yyterissä (kuva 8.6), Vattajanniemellä ja Hailuodossa, ta-
vataan kokonaisia alkiodyyneistä metsäisiin dyynivaiheisiin ulottuvia sukkessiosarjoja, jotka ovat kui-
tenkin luonnontilaltaan selvästi muuttuneita. Sukkessiosarjan viimeisimmät vaiheet ovat tavallisesti 
metsätalouden ja rakentamisen voimakkaasti muokkaamia, nuoremmat dyynityypit ovat puolestaan al-
tistuneet ihmisen aikaansaamalle kulutukselle. Dyynien keskiosan harmaille ja variksenmarjadyyneille 
on taas tyypillistä umpeenkasvu männyn vallatessa avointa alaa.  
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Kuva 8.6. Porin Yyterissä sijaitsee yksi Suomen edustavimmista dyynialueista. Kuva: Panu Kunttu. 

Dyynit ovat jakautuneet Suomen rannikolla epätasaisesti. Kaikkiaan dyynejä on rannikolla tämän 
selvityksen mukaan 4 226 hehtaaria. Eniten ja laajimpia dyynejä on Perämeren rannikolla, jonka noin  
3 100 hehtaarin dyynipinta-alasta on suojeltu 29 % (kuva 8.7). Perämeren alueen dyyneistä on kokonaan 
suojelematta 1 977 hehtaaria, mikä on peräti 78 % kaikista suojelun ulkopuolelle jäävistä dyyneistä. 
Merkittäviä suojelun ulkopuolella olevia dyynialueita löytyy muun muassa Uudenkaarlepyyn rannoilla.  

Muilla rannikkoalueilla dyynejä on selvästi vähemmän: Suomenlahdella 682 hehtaaria, Selkäme-
rellä 316 hehtaaria ja Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä 107 hehtaaria (kuva 8.7). Merenkurkusta dyynit 
puuttuvat. Suojeluaste näillä merialueilla on: Suomenlahti 43 %, Selkämeri 28 %, Saaristomeri ja Ahve-
nanmaa vain 7 %. Suomenlahdella erityisesti Hankoniemellä on suojelemattomia dyynikokonaisuuk-
sia.  Suomen rannikon dyynipinta-alasta on kaikkiaan suojeltu 31 %. 

 
Kuva 8.7. Dyynien pinta-ala (ha) ja suojelutilanne merialueittain.  
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Harjusaaret  

Itämeren harjusaaret ovat muodostuneet pääosin mannerjäätikön sulamisvesien kuljettamasta ja kasaa-
masta hiekasta ja sorasta. Harjusaariin luetaan kuuluviksi myös päätemoreenien (Salpausselät) muodos-
tamat saaret. Harjusaarten luonto vaihtelee suuresti. Harjusaarella voi olla näkyvissä kallioperää tai 
kookkaita lohkareita, paikoin niiden rantojen maa-aines on rantavoimien sekoittamaa. Harjusaaret koos-
tuvat useista luontotyypeistä, kuten hiekka-, sora-, moreeni- ja kalliorannoista, dyyneistä, kangasmet-
sistä, jopa lehdoista ja pienialaisista soistumista, nummista, kedoista sekä ruoko- ja hauruvalleista. Har-
jusaarten hiekka- ja sorariutat jatkuvat vedenalaisina särkkinä. Matalimmat ja siten nuorimmat 
harjusaaret ovat täysin puuttomia (kuva 8.8), suurimmilla taas on asutusta, tiestöä, kyliä ja niillä harjoi-
tetaan metsä- ja maataloutta. Metsät ovat useimmiten karuja kanerva- ja puolukkatyypin mäntykankaita, 
mutta myös mustikkatyypin kangasmetsiä tavataan. Harjusaarten metsien valorinteillä voi esiintyä paah-
teiseen elinympäristöön erikoistunutta lajistoa. 

Harjusaaret on arvioitu luontotyyppiyhdistelmänä erittäin uhanalaiseksi (EN, Reinikainen ym. 
2018) ja luontodirektiivin luontotyyppinä suojelutasoltaan epäsuotuisaksi (Ympäristöhallinto 2020a). 
Merkittävimmät uhanalaistumisen syyt ja edelleen vaikuttavat uhkatekijät ovat rakentaminen, metsäta-
lous, Itämeren rehevöityminen, hiekanotto, kuluminen, rehevöittävä laskeuma ja vieraslaji kurtturuusun 
leviäminen harjusaarten hiekka- ja somerikkorannoilla. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Rei-
nikainen ym. 2018b) tehdyn maankäyttö- ja maanpeitetarkastelun mukaan pinta-alaltaan suurilla harju-
saarilla oli eniten ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia, kuten rakentamista, tiestöä, metsätaloutta ja 
peltoja. Pääosa pienimmistä (yleensä alle 0,2 ha) oli säilynyt lähes muuttumattomina. Luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnin mukaan jopa 90 % harjusaarten pinta-alasta sijaitsee huomattavasti muuttuneilla 
saarilla.  

Suomen rannikolla on harjusaaria kaikkiaan 36 517 hehtaaria. Pinta-alallisesti suurin osa harjusaa-
riksi luokitelluista alueista sijaitsee Perämerellä (17 687 ha), jossa Hailuoto on alueen merkittävin yksit-
täinen esiintymä. Tärkeitä harjusaariesiintymiä sijaitsee myös itäisen Suomenlahden rannikolla ja saaris-
tossa (9 026 ha) sekä Saaristomerellä (9 566 ha). Saaristomeren alueella harjusaariksi luetut 
muodostumat ovat etupäässä Salpausselkien päätemoreeniesiintymiä. Selkämerellä ja Merenkurkussa 
harjusaaria on hyvin vähän, yhteensä 238 hehtaaria.    

Harjusaarten kokonaispinta-alasta 13 % sijaitsee suojelualueilla, 19 % sijaitsee suojelualueiden ul-
kopuolisilla Natura-alueilla ja 66 % jää kokonaan suojelun tai rajoitetun käytön ulkopuolelle. Kokonaan 
harjusaariin luettavista alueista on suojelun ulkopuolella eniten Perämerellä (81 %). Tämä selittynee 
asutun Hailuodon suurella pinta-alalla. Muillakin merialueilla kokonaan suojelun ulkopuolella on huo-
mattava osa harjusaarten pinta-alasta: Suomenlahdella 50 % ja Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla 56 %. 
Edellä mainituilla alueilla huomattavaa on myös suojelualueiden ulkopuolisilla Natura-alueilla sijaitse-
vien harjusaarten suuri osuus (Suomenlahdella 38 % ja Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla 32 %). Harju-
saarten pinta-ala ja suojelutilanne merialueittain esitetään kuvassa 8.9.  

Lintusaaret ja muut linnustolle tärkeät alueet  

Linnustolle tärkeät alueet voivat kuulua useisiin eri luontotyyppeihin: merenrantaniittyihin, merenlah-
tiin, fladoihin, kluuveihin, lintusaariin ja pelagiaaliin. Tässä tarkastelussa suurin osa tärkeistä lintualu-
eista on lintusaaria. Vaarantuneeksi (VU) luokiteltuun lintusaariin luetaan kuuluviksi luodot, pienet saa-
ret sekä isompien saarten puuttomat niemenkärjet, jotka muodostavat saaristolintujen pääasiallisen 
pesimäympäristön. Lintusaaret vaihtelevat laakeista ja jyrkkärinteisistä kallioluodoista (kuva 8.10) ma-
taliin moreenipohjaisiin niittyluotoihin. Luontodirektiivin luontotyyppi ulkosaariston luodot ja saaret 
(1620) ovat säänvaihteluille ja merenkäynnille alttiita, pieniä ja pääosin puuttomia ulkosaaristossa sijait-
sevia kallio- tai moreenisaaria (Airaksinen ja Karttunen 2001). Vuonna 2019 sen suojelutaso arvioitiin 
epäsuotuisaksi ja riittämättömäksi (Ympäristöhallinto 2020a). 

 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   153 

 
Kuva 8.8. Pienimmät harjusaaret ovat puuttomia. Salpausselkiin kuuluvat päätemoreenisaaret luetaan 
kuuluviksi harjusaariin. Parainen, Ytterören. Kuva: Panu Kunttu. 
 

 
Kuva 8.9. Harjusaarten pinta-ala (ha) ja suojelutilanne merialueittain paikkatietotarkastelun mukaan.  
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Monia linnustolle tärkeitä alueita uhkaa umpeenkasvu meren rehevöitymisen ja ilmakehästä tulevan 
ravinnelaskeuman vuoksi. Rannikolla öljy- ja kemikaalionnettomuudet ovat potentiaalinen uhka lintu-
alueille ja käyttämämme aineisto on koottu erityisesti tätä uhkaa silmällä pitäen. Linnustolle tärkeät alu-
eet ovat käytännössä samat kuin öljyntorjunnan BORIS-tilannekuvajärjestelmässä (Baltic Oil Response 
Information System) olevat tärkeät lintualueet.  

KOKASU:a varten tehtyyn tarkasteluun otettiin mukaan varsinaisten pesimäluotojen ja muiden ran-
takohteiden lisäksi myös vesialueet, jotka ovat merilinnustolle tärkeitä levähdys- ja ruokailualueita. Ai-
neistossamme yli 95 % tärkeistä lintualueista koostuu vesialueista – kokonaispinta-ala vesialueet mu-
kaan luettuna on noin 268 000 hehtaaria. Ilman vesialueita pinta-ala on noin 7 500 hehtaaria ja käsittää 
887 erillistä kohdetta, lähinnä saaria, mutta myös rantaniittyjä ja lahtia. Aineiston puutteellisuuden 
vuoksi luvut ovat suuntaa antavia. Pinta-alallisesti eniten tärkeitä lintualueita on Saaristomerellä ja Ah-
venanmaalla, 2 338 hehtaaria ja Selkämerellä, 2 010 hehtaaria (pelkät maa-alueet, kuva 8.11). Lukumää-
rällisesti eniten alueita on Suomenlahdella, 340 kappaletta.  

Tärkeiden lintualueiden suojeluaste vaihtelee tarkastelutavasta riippuen. Koko rannikon tärkeistä 
lintualueista vesialueet mukaan lukien on suojeltu 31 %, lisäksi suojelualueiden ulkopuolella olevia Na-
tura-alueita on 32 %. Pelkkiä maa-alueita tarkasteltaessa koko rannikolla suojeltuna on 56 % ja suojelu-
alueiden ulkopuolisia Natura-alueita 19 %. Kokonaan suojelun ulkopuolelle jääviä merialueita on eniten 
Perämerellä (noin 60 %) ja Suomenlahdella (noin 40 %). Lukumäärällisesti suojeltuja kohteita on vähi-
ten Suomenlahdella (51 %) sekä Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä (53 %) (kuva 8.12). 

 

 
Kuva 8.10. Kasvillisuudeltaan pienipiirteisesti vaihtelevat pienet puuttomat saaret ovat tyypillisiä 
lintuluotoja. Kirkkonummi, Öster-Gadden. Kuva: Terhi Ryttäri  
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Kuva 8.11. Tärkeiden lintualueiden pinta-ala (ha, ilman vesialueita) ja suojelutilanne merialueittain.  

 

 
Kuva 8.12. Maa-alueilla sijaitsevien tärkeiden lintualueiden kohteiden lukumäärä ja suojelutilanne 
merialueittain.  

8.4.2. Rannikon lajien suojelutarpeet  
Suomen lajien Punaisen kirjan (Hyvärinen ym. 2019) mukaan ensisijaisesti Itämeren rannoilla (Punai-
sessa kirjassa käytetty lyhenne: jokin Ri-vaihtoehdoista) elää 647 lajia, joista uhanalaisia tai silmälläpi-
dettäviä on 287, kun lintuja (9 lajia) ei lasketa mukaan. KOKASU-tarkastelussa lintuja on käsitelty 
edellä tärkeiden lintualueiden kohdalla. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien osalta lajimäärältään 
suurimmat eliöryhmät ovat perhoset (82 lajia), kovakuoriaiset (43 lajia), putkilokasvit (35 lajia), 
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nivelkärsäiset (28 lajia) ja kaksisiipiset (24 lajia) (kuva 8.13). Lajeista 55 % on Itämeren hiekkarantojen 
(Rih) ja 27 % niittyrantojen (Rin) lajeja, loppujen jakautuessa sorarantojen (Ris), avoimien tulvaranto-
jen (Rit), ruovikoiden (Rir) ja rantametsien (Rim) lajeihin (kuva 8.14). Havaintoaineistoa on KOKASU-
tarkastelussa käytetyillä hakuehdoilla (ks. luku 3.3) yhteensä 244 lajista. 

Tärkein uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien uhanalaistumisen syy ja uhkatekijä on avoimien 
alueiden umpeenkasvu. Merkittäviksi uhkatekijöiksi on kirjattu myös kemialliset haittavaikutukset ja 
rakentaminen. Rannikon eliölajien hot-spot-alueet on esitetty kuvassa 8.15. 

 

Kuva 8.13. Ensisijaisesti Itämeren rannoilla elävien uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien määrät 
eliöryhmittäin (linnut eivät ole mukana). Lähde: Hyvärinen ym. 2019.  

   

Kuva 8.14. Ensisijaisesti Itämeren rannoilla elävien uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien 
jakautuminen eri elinympäristöihin. Lähde: Hyvärinen ym. 2019. 
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Kuva 8.15. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
rantalajien lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa, esiintymät lämpökarttana ja painotettuna 
uhanalaisuusluokalla (Suomen Lajitietokeskus 2021).  

 
Aineiston mukaan eniten uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja on Saaristomerellä (157 lajia) ja 

Suomenlahdella (101 lajia). Perämerellä lajeja on 55, mutta havaintoja yli 2 000. Perämeren havain-
noista yli 1 500 koskee kolmea luontodirektiivin putkilokasvilajia: ruijannuokkuesikkoa (1 322 havain-
toa), lietetatarta ja nelilehtivesikuusta. Näille soveliasta elinympäristöä alueella on tarjolla runsaasti, ja 
lajit ovat tällä levinneisyytensä ydinalueella varsin hyvin inventoituja. Tämän vuoksi havaintojen ja-
kauma on jossain määrin vinoutunut (kuva 8.16). 

Havaintojen suojelutilannetta tarkasteltaessa eri merialueilla on suuria eroja (kuva 8.17). Ahvenan-
maan rantalajien suojelutilanne on mahdollisesti merialueidemme huonoin: aineiston havaintoruuduista 
vain 14 % sijaitsee suojelualueilla. Ahvenanmaan suojelualueaineisto oli KOKASU-tarkastelussa puut-
teellinen, minkä vuoksi todellinen luku on todennäköisesti korkeampi. Paras suojelutilanne vaikuttaa 
olevan Saaristomerellä, jossa 81 % uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien 100 m x 100 m havainto-
ruuduista osuu kokonaan tai osittain suojelun piiriin. Hyvä tilanne voi osin selittyä sillä, että lajistoin-
ventoinnit keskittyvät pitkälti suojelualueille, erityisesti Saaristomeren kansallispuiston alueelle. Ku-
vassa 8.17 Saaristomeri ja Ahvenanmaa on yhdistetty, ja Ahvenanmaan alhainen suojelutilanne laskee 
suojelutilanteen kokonaiskuvaa alueella. Pohjanlahden merialueilla suojelutilanne vaikuttaa myös melko 
hyvältä, siellä yli puolet havainnoista sijoittuu suojelualueille. Suomenlahdella tilanne on heikompi 
(38 % havaintoruuduista suojeltu). Myös uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien elinympäristötyyp-
pien suojelutilanteilla on eroja. 
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Kuva 8.16. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien Itämeren rantalajien ja niiden havaintojen jakautuminen 
merialueittain.    

 

Kuva 8.17. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien Itämeren rantalajien suojelutilanne merialueittain.  

Luvussa 2.1.2 esitetään kaikkien elinympäristöjen luontodirektiivin lajeille yhteinen kartta esiinty-
mistä suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuolella (kuva 2.1a,b). Tässä havaintoaineistossa 
87 % rannikkoalueella (200 metriä leveä rantavyöhyke) sijaitsevista, ensisijaisesti rannikkoelinympäris-
töissä elävien lajien esiintymistä on joko ruijannuokkuesikkoa tai lietetatarta, joilla molemmilla on sa-
toja suojelemattomia esiintymiä Perämeren rannikolla. Molemmat lajit on arvioitu suojelutasoltaan epä-
suotuisiksi (Ympäristöhallinto 2020b). 
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8.4.3 Toteutumattomat suojelualue-esitykset  
Toteutumattomia suojelualue-esityksiä ja -suunnitelmia löydettiin 39 kappaletta (liite 1), jotka koskivat 
47 aluetta tai aluekokonaisuutta. Näiden koko vaihteli parista kymmenestä hehtaarista tuhansiin hehtaa-
reihin. Lisäksi mukaan sisällytettiin kaksi laajaa luontoselvitystä, joissa esitellään suojelunarvoisia saa-
ristoalueita. Suojeluesityksiä tai -suunnitelmia löytyi monipuolisesti rannikon kaikista osista ja usealta 
vuosikymmeneltä. Suuresta osasta suojeluesityksiä tai -suunnitelmia ei kuitenkaan ollut karttarajauksia 
käytettävissä joko siksi, ettei niitä alun perinkään ollut laadittu tai alkuperäistä esitystä ei ollut tämän 
työn käytettävissä sen vaikean saatavuuden takia.   

Vajaasta puolesta alueista oli mahdollista laskea karttarajausten tai aluekuvausten perusteella toteu-
tumattomien pinta-alojen suuruusluokat. Suojeluesityksiin liittyviä merialueita oli suojelematta noin 
350 000 ha ja maa-alueita vähintään 10 000 hehtaaria. Lisäksi tunnistettiin noin 1 000 hehtaaria suojele-
mattomia alueita, joista ei karttarajausten puuttuessa voitu päätellä onko kyseessä maa- vai vesialue.   

Pinta-alallisesti suurimmat suojeluesitykset ja -suunnitelmat olivat WWF Suomen vuonna 2014 jul-
kaisema suojeluesitys eteläisten saaristokansallispuistojen laajennuksista ja Metsähallituksen samoja 
kansallispuistoja koskeva laajennusselvitys samalta vuodelta. Näiden lisäksi laajoja alueita koskivat 
kansallispuistokomitean ehdotukset Itäisen Suomenlahden, Rahjan ja Mikkelinsaarten kansallispuis-
toista vuodelta 1976, joita täydensivät Itäisen Suomenlahden kansallispuiston suunnitelma vuodelta 
1978 ja Rahjan kansallispuistoehdotuksen yleissuunnitelma 1978. Ahvenanmaalla sijaitsevaa Teilin 
noin 100 000 hehtaarin kokoista satoja pieniä saaria ja luotoja käsittävää merialuetta on ehdotettu maise-
mansuojelualueeksi, joka poikkeaa muista suojeluesityksistä kevyemmällä toteutustavallaan.   

8.4.4 Muut näkökulmat  

Rannikko ilmastonmuutoksen kourissa   

Ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren rantaluontotyyppeihin monin tavoin. Olemassa olevan tiedon ja en-
nusteiden mukaan tämän vuosisadan aikana on rannikkoluontoomme odotettavissa suuria muutoksia. 
Avoimista rannikkoluontotyypeistä kolmelletoista ilmastonmuutos on luokiteltu uhkatekijäksi. Ilmas-
tonmuutoksen seurauksena talviaikaisen sadannan kasvu, ravinteiden huuhtoutumisen lisääntyminen ja 
kasvukauden piteneminen kärjistävät Itämeren ja sen rantojen ongelmia. Ne lisäävät rehevöitymisen vai-
kutuksia, kuten kasvillisuuden umpeenkasvua, ja aiheuttavat lajistomuutoksia. Jäätalvien lyhenemisellä 
ja jääpeitteen ohenemisella on todennäköisesti laajoja vaikutuksia rantaluontotyyppeihin, sillä rannoille 
ajautuvat jäälautat pitävät rantoja avoimina. Aiemmin ennustettua laskua meriveden suolapitoisuudessa 
pidetään tällä hetkellä epävarmana (Ahola ym. 2021). Itämeren tilan kohentamisen ja ilmastonmuutok-
sen hillinnän ohella rannikon monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan suojelualueiden määrän lisää-
mistä ja laajentamista sekä niiden kytkeytyneisyyden parantamista.  

Ilmastonmuutoksen aikaansaama merenpinnan nousu vaikuttaa suoraan rannikon luontotyyppeihin 
ja muuttaa todennäköisesti myös maankohoamisesta riippuvaisia luontotyyppejä. Vuodesta 2000 vuo-
teen 2100 vedenpinnan ennustetaan kohoavan lämpötilan kohoamisskenaariosta riippuen 24–90 cm, eni-
ten Suomenlahdella ja vähiten Pohjanlahdella ja etenkin Perämerellä, jossa maankohoaminen kompen-
soi meriveden pinnan nousua (Pellikka ym. 2018). Meriveden pinnan kohoamisen vaikutukset eri 
luontotyyppeihin ja suojelualueisiin sekä niiden mahdollisuus ”siirtyä” ylemmäs maisemassa on tärkeä 
kysymys luontotyyppien tulevaisuuden kannalta. Meriveden pinnan kohoamisen vaikutuksia rannikon 
luontotyyppeihin ja suojelualueisiin selvitetään tarkemmin 2021–2022 meneillään olevassa ympäristö-
ministeriön rahoittamassa Suomen ympäristökeskuksen Ranta-Putte-hankkeessa (Rantaluonnon suoje-
lun puutteet – ilmastonmuutos, maankäyttö ja huonosti tunnettujen luontotyyppien selvitys). 
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Rannikon luonnonhoitotarpeet   

Rannikon luontotyyppien tilan kohentamisen keskiössä ovat Itämeren kunto, rehevöittävä laskeuma ja 
ilmastonmuutos. Ne aiheuttavat rannoilla laaja-alaisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia, joiden kumoaminen 
tai estäminen ei ole helposti ratkaistavissa. Kaikki Itämeren tilan parantamiseen, typpilaskeuman vähen-
tämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä vaikutusten lieventämiseen tähtäävät keinot ovat tär-
keitä rantaluonnon kannalta. 

Heikentyneiden luontotyyppien tilaa voidaan parantaa hoitamalla, kunnostamalla ja ennallistamalla. 
Luonnonhoitotoimet määritellään luontotyyppi- ja aluekohtaisesti, mutta yhteistä niille on pyrkiä hillit-
semään umpeenkasvua, torjumaan vieraslajeja ja estämään kulumista. Ennallistamis- ja hoitotoimia on 
rannikolla laajennettava ja niiden vaikutusten seurantaa on kehitettävä. (Reinikainen ym. 2018a.)  

 Kiireellisimmin hoidettavia ovat umpeen kasvavat hiekkarannat ja dyynit. Myös Itämeren rantanii-
tyt, luontaiset niittyrannat sekä ulkosaariston saaret ja luodot kärsivät umpeenkasvusta. Umpeenkasvun 
uhkaamille luontotyypeille tulee laatia luonnonhoitosuunnitelmat. Toimenpiteitä ovat muun muassa ruo-
vikon poisto rannalta ja vedestä, puuvartisten kasvien vähentäminen sekä rantaan kertyvän orgaanisen 
aineksen (rihmalevämatot, ruokovallit) poistaminen. Laidunnus on tehokas tapa ylläpitää avoimia ranta-
luontotyyppejä ja sitä on edistettävä siellä missä laidunnus on järjestettävissä.  

Sadat uhanalaiset lajit ovat riippuvaisia rannikon paahdealueiden ja niittyjen verkostosta. Luonnon-
hoidon tavoitteena on turvata tärkeimpien verkostojen lajisto ylläpitämällä näitä avoimia luontotyyp-
pejä. Suojelualueiden ja hoitotoimenpiteiden keskittäminen monimuotoisuudeltaan merkittävimpiin ko-
konaisuuksiin parantaa hoidon vaikuttavuutta (Mussaari 2021). Luonnonhoidolla voidaan pyrkiä paitsi 
estämään umpeenkasvua, myös esimerkiksi helpottamaan luontotyyppien siirtymistä ylöspäin merenpin-
nan nousua seuraavan rantaviivan perässä. Suojelualueiden riittävän laaja verkosto ja alueiden kytkeyty-
neisyys toisiinsa on tehokkaan luonnonhoidon onnistumiseksi ensiarvoisen tärkeää. (Ryttäri ym. 2014, 
Reinikainen ym. 2018a.)  

Virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tulee ohjata herkillä rannikkoalueilla kulumisen ehkäise-
miseksi. Erityisesti hiekkarantoja ja dyynejä voivat uhata esimerkiksi tallaaminen, maastoliikenne ja ui-
marantojen hoitotoimenpiteet. Alueilla, joilla havaitaan kulumista, tulee kulkua ja käyttöä ohjata haitta-
vaikutusten minimoimiseksi. (Ryttäri ym. 2014, Reinikainen ym. 2018a.) 

Vieraslajit rannikolla   

Luontoomme kuulumattomat vieraslajit ovat uhka myös Itämeren rantaluonnolle. Mannerrannoilla ja 
saaristossa leviävä vieraslaji kurtturuusu syrjäyttää alkuperäiskasvillisuutta niin hiekka-, niitty- kuin ki-
vikkorannoilla. Kurtturuusukasvustojen poistamista tulee tehostaa ja leviämistä estää lajin kasvatuskiel-
lon toimeenpanolla, torjuntatoimia tukemalla ja neuvontaa lisäämällä. Torjuntatoimien pitää olla jatkuva 
ja pysyvä osa luonnonhoitoa, eikä se saa jäädä vapaaehtoistyön varaan. Myös muiden rantaluontotyy-
peille levinneiden vieraslajien torjuntaan tulee panostaa ja seurantaa kehittää (esimerkiksi jättipalsami, 
tataarisinivalvatti ja punalehtiruusu). 

Kurtturuusu on Itä-Aasiasta Eurooppaan koristekasviksi tuotu vieraslaji, joka on levinnyt laajalti 
luontoon etenkin Pohjois- ja Luoteis-Euroopassa (Bruun 2005). Suomessa se on levinnyt luonnonympä-
ristöihin erityisesti rannikolla ja merensaaristossa, joissa se aiheuttaa ekologisia haittoja monissa 
elinympäristöissä (Kunttu ym. 2016). Suomessa ensimmäinen havainto villiintyneestä kurtturuususta 
tehtiin vuonna 1919 Helsingin Isosaaressa (Erkamo 1949) ja 1970-luvulta alkaen sen on todettu aiheut-
tavan haittoja alkuperäisluonnolle (Skytén 1978). Kurtturuusu on luokiteltu 100 haitallisimman vierasla-
jin joukkoon Euroopassa (Nentwig ym. 2018), ja Suomessa se on ekologisilta vaikutuksiltaan haitalli-
simpien vieraskasvilajien joukossa etenkin rannikolla ja saaristossa (Niemivuo-Lahti 2012). 
Kurtturuusun käyttö ja kasvattaminen on nykyään kielletty Suomessa vieraslajilain nojalla.  

Suomen rannikolla ja saaristossa on tuhansia kurtturuusun esiintymiä (kuva 8.18). Parhaiten tutkittu 
alue on Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alue, josta on löydetty 355 kurtturuusun 
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esiintymää (mm. Kunttu & Kunttu 2021). Hangon hiekkarannoilla puolestaan sijaitsevat Suomen suu-
rimmat kurtturuusukasvustot (Aspelund & Ryttäri 2010). Kurtturuusua kasvaa runsaasti myös kaikkialla 
Suomenlahden saaristossa, erityisesti pääkaupunkiseudun edustalla (Kurtto & Helynranta 1998, Peltola 
2021), josta on tuhatkunta havaintopistettä. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston alueelta kurtturuusu 
on jo lähes hävitetty, mutta seudun harjusaarilla on edelleen laajoja kasvustoja. Ahvenanmaan saaristo 
vaikuttaa selviytyneen toistaiseksi vähimmällä kurtturuusun leviämisessä, sillä kartoituksista huolimatta 
maakunnan saarten rannoilta tunnetaan vain 50 esiintymää. Pohjanlahdella tilanne vaikutti pitkään ole-
van Suomenlahtea parempi, mutta mitä enemmän alueella on tehty kartoituksia, sitä enemmän kurttu-
ruusuja on löytynyt. Esimerkiksi Merenkurkussa Valassaarten Storskäriltä on yli 300 havaintopistettä ja 
Oulun ranta-alueilla yli 200 havaintopistettä – nämä erottuvat kartalla kuvassa 8.18.   

Saaristomerellä kivikkorannat ja niittyrannat ovat yleisin kasvupaikka, mutta suurimmat kasvustot 
sijaitsevat hiekkarannoilla (Kunttu & Kunttu 2021). Kaikkien kasvustojen keskikoko on viisi neliömet-
riä, mutta vaihteluväli on suuri yksittäisistä versoista aina – nyt jo hävitettyyn – noin 2 500 neliömetrin 
kasvustoon saakka. Ongelmana on esiintymien suuri määrä ja niiden sijoittuminen hajanaisesti kaikki-
alle ulkosaariston pienille saarille.  

 

 
  
Kuva 8.18. Vieraslaji kurtturuusun esiintymät Suomen rannikolla (vasen) ja lajin tiheimmän esiintymisen 
alueet lämpökarttana (oikea) (Suomen Lajitietokeskus 2021).   
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Kurtturuusu on tehokas leviämään: sen kiulukat voivat kellua vedessä jopa 40 viikkoa (Jessen 
1958) ajautuen virtausten ja aaltojen mukana kauas uusille alueille. Myös monet lintulajit käyttävät 
kiulukoita ravintonaan ja voivat näin levittää siemeniä pitkiä matkoja (Bruun 2005). Luonnonympäris-
tössä kasvusto leviää edelleen paitsi siementen avulla myös kasvullisesti juurivesoista.  

Kurtturuusu voi asettua hyvin monenlaisiin elinympäristöihin karuimpia paikkoja myöten. Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta haitallisinta on leviäminen luonnonhiekkarannoille, dyyneille, rantanii-
tyille, kedoille ja nummille, jotka on kaikki luokiteltu Suomessa uhanalaisiksi luontotyypeiksi (Lehto-
maa ym. 2018, Reinikainen ym. 2018a). Näissä luontotyypeissä kurtturuusun leviäminen uhkaa niihin 
erikoistunutta kasvi- ja eläinlajistoa. Usein nämä luontotyypit esiintyvät pienialaisina kohteina, jolloin 
kasvullisesti leviävä kurtturuusu saattaa lopulta peittää suuren osan alasta. 

Muut rannikon suojeluperusteet  

Virkistyskäyttö voi olla rannikolla merkittävä suojeluperuste. Vapaa rannoilla liikkuminen on monin 
paikoin Suomessa hyvin rajoitettua rantarakentamisen vuoksi. Voimaperäinen rakentaminen, kuten ran-
taviivan muokkaaminen, rantojen täyttö rakennusmaaksi, pengerrykset ja tiet hävittävät rantaluontotyy-
pit kokonaan. Myös pienimuotoisempaan vapaa-ajan asuntojen rakentamiseen liittyy usein luontoa 
muokkaavia toimenpiteitä: nurmettamista, laitureita, ruoppaamista ja kulkua rajoittavia aitoja. Ranta-
vyöhykkeen vapauttaminen ohjattuun virkistyskäyttöön rakentamisen tai muun maankäytön muutoksen 
sijaan turvaisi rantaluonnon säilymistä luonnontilaisena. Tämä voisi vähentää nykyisiin virkistysaluei-
siin kohdistuvia paineita ja kulumista.   

8.5 Yhteenveto   
KOKASU-hankkeessa tarkastellut rannikon luontotyypit ja eliölajiston tunnetut esiintymät sisältyvät 
pääsääntöisesti kohtuullisen hyvin suojelun piiriin. Suomen koko rannikon hiekkarannoista 37 %, dyy-
neistä 31 %, harjusaarista 13 % ja rannikon tärkeistä lintualueista 31 % (vesialueet mukana) tai 56 % 
(pelkät maa-alueet) on suojeltu. Tämän lisäksi näiden luontotyyppien alueita on rajoitetun käytön pii-
rissä. Merkittäviä alueellisia ja luontotyyppikohtaisia puutteita kuitenkin on. Esimerkiksi jonkin tarkas-
tellun luontotyypin suojeluaste saattoi jäädä tietyllä rannikkoalueella alle kymmeneen prosenttiin. Uhan-
alaisten ja silmälläpidettävien rantalajien tunnettujen esiintymien suojeluaste vaihtelee huomattavasti 
rannikkoalueiden välillä; selvästi heikoin se on Ahvenanmaalla, jossa vain 14 % rantalajien havainto-
ruuduista on suojeltu. Koko rannikkoluonnon suojeluastetta arvioitiin rajaamalla rannikkoalue sekä 
mannerrannalla että saarissa 200 metriä leveänä vyöhykkeeksi merestä sisämaahan päin. Suojeluaste 
(suojelualueiden ja suojelu- tai rajoitetun käytön alueiden osuus) vaihtelee eri rannikkoalueilla: Ahve-
nanmaan ja Saaristomeren 6–9 %:sta Merenkurkun 25–27 %:iin. Ahvenanmaata koskeva suojelualueai-
neisto oli KOKASU-hankkeessa puutteellinen, mikä osaltaan vaikuttaa mataliin suojeluarvioihin. 

Rannikkoluontoon kohdistuu jatkuvasti ekologista laatua heikentäviä paineita, jotka vaativat suoje-
lun lisäksi pitkäaikaisia hoito- ja kunnostustoimia. Näitä paineita ovat muun muassa Itämeren rehevöity-
misestä ja laidunnuksen vähenemisestä johtuva hiekkarantojen ja rantaniittyjen umpeenkasvu, yleisestä 
rehevöitymiskehityksestä (typpilaskeuma) johtuva avoimien dyynien ja lintusaarten puustottuminen 
sekä vieraslaji kurtturuusun leviäminen. Toisaalta suosituimpien ranta-alueiden liiallinen kuluminen 
vaatii käyttöä ohjaavia rakenteiden lisäämistä ja kuluneiden dyynien ennallistamista. Rantarakentaminen 
vaikuttaa kaikkiin rannikkoluontotyyppeihin heikentävästi, ja tarkastelluista luontotyypeistä metsäiset 
dyynit kärsivät metsätaloudesta. Lisäksi ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan heikentävästi moniin ranta-
luontotyyppeihin. Ennustettu 30–90 cm merenpinnan nousu (Pellikka ym. 2018) tulee ensi vuosisadan 
vaihteeseen mennessä peittämään alleen maa-alueita erityisesti itäisen Suomenlahden nykyisistä suoje-
lualueista.  
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8.6 Merkittävimmät tietopuutteet   
Useiden luontotyyppien esiintymisestä, pinta-alasta ja laadusta on vain vähän tietoja suojelualueiden ul-
kopuolelta. Kaukokartoitus- tai paikkatietomenetelmin ei päästä käsiksi pienialaisiin tai näillä menetel-
millä huonosti erotettaviin luontotyyppeihin, jotka esiintyvät rannoilla usein kapeina vyöhykkeinä. Ran-
nikon luontotyypeistä tietoa on niukasti muun muassa luontaisten niittyrantojen, kuten 
epilitoraaliketojen ja kivikkoisten niittyrantojen edustavista esiintymistä sekä maankohoamisrannikon 
metsistä ja niiden kehityssarjoista. Näille luontotyypeille KOKASU-tarkastelua ei tässä vaiheessa voitu 
tehdä. Jatkotyössä maankohoamisrannikon metsiä voisi tarkastella tutkimalla rantaviivasta tietyllä etäi-
syydellä/korkeuskäyrällä sijaitsevia metsiä ja niiden käyttöhistoriaa. Niin ikään uhanalaisten lajien 
esiintymisestä parhaat tiedot ovat suojelualueilta, joilla niitä on systemaattisimmin inventoitu, hoidettu 
ja seurattu.  

Saariston tai mannerrannan suojeluastetta ei tilastoida, joten virallisia tietoja suojelutilanteesta ei 
ole käytettävissä. Sen sijaan paikkatietoaineistoista voidaan tarpeen mukaan laskea ranta-alueiden suoje-
luaste määritellyllä etäisyydellä merenrannasta sisämaahan päin, kuten KOKASU-tarkastelussa tehtiin. 
Tarkimmat suojelutilanteen tarkastelut saatiin tehtyä vain tietyillä rannikon luontotyypeillä, joiden esiin-
tymät tunnetaan hyvin. Koko rannikkoalueen suojelutilannetta tulisi tarkastella tarkemmin, sillä laajojen 
ja toisiinsa kytkeytyneiden kokonaisuuksia suojelun edistäminen on ekologisesti välttämätöntä.  

Tietotarve rannikon luontotyyppien hoidon vaikutuksista on suuri. Avoimien alueiden ylläpito eri-
laisilla hoitotoimenpiteillä on keskeistä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen ominaispiirteiden säi-
lyttämiseksi, mutta luonnonhoito on monelta osin suhteellisen tuoretta. Seurantatieto hoidon vaikutuk-
sista luontotyyppeihin ja niiden keskeiseen lajistoon on vielä vähäistä, joten sitä olisi tarpeen parantaa. 
 

8.7 Toimenpide-ehdotukset 
Tässä työssä tehtyjen tarkastelujen perusteella rannikon suojelualueverkossa on seuraavia  
kehittämistarpeita:  

• Suomenlahdella on paljon suojelemattomia hiekkarantoja (suojeluaste 19 %). Suuri osa 
näistä saattaa olla hyvin pienialaisia, mutta silti tärkeitä. Monimuotoisuuden kannalta 
merkittäviä hiekkarantoja pitäisi pyrkiä tunnistamaan tarkemmin ja toteuttaa niissä tarvittavia 
hoitotoimia. 

• Monien suojelualueiden rajaukset on tehty kartalle merkittynä rantaviivaa myöten. Todellinen 
rantaviiva jää usein kymmeniä metrejä suojelualueen ulkopuolelle. Harjualueilla tyypillistä on 
myös rantaviivan siirtyminen hiekan kasautuessa. Hiekkarantojen ja niittyrantojen hoitoa, 
kuten ruovikon niittoa, on tarpeen tehdä myös vesialueilla. Hoitotoimien suunnittelu ja 
toteuttaminen olisi vaikuttavampaa, jos myös rantojen läheiset matalikkoalueet sisältyisivät 
suojelualueisiin. 

• Dyynien suojelussa puutteita on etenkin Perämeren alueella, jossa dyynejä on pinta-alallisesti 
eniten, ja missä esiintyy kokonaisia dyynisarjoja. Laadullisesti heikentyneitä dyynisarjoja on 
mahdollista kunnostaa ja hoitaa vastaamaan paremmin luonnontilaa. Suomenlahdella 
erityisesti Hankoniemellä on suojelemattomia dyynikokonaisuuksia.   

• Suojelun ulkopuolella on paljon harjusaarten pinta-alaa, koska suurimmat harjusaaret ovat 
pääosin asuttuja: niillä on asuinalueita, tieverkkoa, peltoja ja niillä harjoitetaan metsätaloutta. 
Harjusaarten suojeluverkostoa kehitettäessä painoarvoa tulisi antaa erityisesti sellaisille 
harjusaarille, jotka ovat isolta osin välttyneet ihmistoiminnan luontoa muuttavilta vaikutuksilta. 
Natura-alueilla sijaitsevista harjusaarista osa on suojeltu maa-aineslailla. Suojelutilanne 
 



164   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022  

 
 
paranisi, jos kyseisiä alueita saataisiin pois metsätalouden piiristä suojeluun ja 
ennallistamiskohteiksi.  

• Merkittäviä lintualueita tulisi saattaa suojelun piiriin. Lukumäärällisesti eniten suojelun 
ulkopuolelle jääviä tärkeitä lintualueita on Suomenlahdella (49 %) sekä Ahvenanmaalla ja 
Saaristomerellä (47 %).   

• Toteutumattomia suojelualue-esityksiä tulisi tarkastella tarkemmin. Suojelemattomia, mutta 
luontoarvoiltaan merkittäviksi tunnistettuja alueita sisältyy myös Natura-verkostosta ja 
rantojensuojeluohjelmasta pois jääneisiin alueisiin sekä soidensuojelun täydennysohjelman 
toteutumattomiin alueisiin ja maakunta- ja yleiskaavojen toteutumattomiin suojeluvarauksiin. 

• Rantalajien esiintymien suurimmat suojelun puutteet ovat Ahvenanmaalla ja Suomenlahdella. 
Ahvenanmaan rantalajien havaintoruuduista vain 14 % osuu suojelualueille, Suomenlahdella 
34 %.   

• Yksi kansainvälisesti merkittävimpiä luontotyyppiryhmiämme on maankohoamisrannikon 
metsien kehityssarjat (vastuuluontotyyppi), joita on suojeltu varsin niukasti. Niiden uhkana on 
metsätalous ja rakentaminen. Edustavina säilyneitä kehityssarjoja tai sarjan osia on jäljellä 
hyvin vähän, joten ne tulee suojella. 

• Rannikon luontotyyppien esiintymisen ja tilan tietopohjan parantaminen etenkin 
suojelualueiden ulkopuolella on erittäin tärkeää maantieteellisesti edustavan ja ekologisesti 
kattavan suojeluntarvearvioinnin toteuttamiseksi. Erityisesti maankohoamisrannikon 
metsätyyppien ja niiden kehityssarjojen sekä Itämeren luontaisten niittyrantojen osalta 
tietotarpeet ovat suuret. 

• Rannikkoluontotyyppien ekologiseen tilaan vaikuttavat erittäin keskeisesti useilla 
yhteiskunnan sektoreilla tehtävät toimenpiteet. Vesiensuojelun tehostaminen ehkäisisi 
rantojen rehevöitymistä, rantarakentamisen parempi sääntely säästäisi arvokkaita ja 
luonnontilaisia kohteita hävittämiseltä, virkistyskäytön selkeämpi ohjaaminen suojaisi rantoja 
kulumiselta ja vieraslajien torjunta säilyttäisi rantojen alkuperäistä kasvillisuutta. Lisäksi 
aktiivista luonnonhoitoa ja ennallistamista tarvitaan etenkin avoimien rantaluontotyyppien 
säilyttämiseksi monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta tapahtuvalta umpeenkasvulta.  
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https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit/Luontodirektiivin_lajiraportit
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit/Luontodirektiivin_lajiraportit
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit/Luontodirektiivin_lajiraportit
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9 Tunturit 
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9 Tunturit 

Korkeasta suojeluosuudesta huolimatta tunturiluonto ei ole turvassa. 
Suojelualueillakin tunturiluontotyyppeihin ja tunturilajien esiintymiin vaikuttavat 
merkittävästi ilmastonmuutos ja laidunnuspaine.  

 

9.1 Johdanto 
Tunturilla tarkoitetaan vuorimuodostumaa, jolla on puuton lakiosa. Varsinaisilla tuntureilla on erotetta-
vissa arktis-alpiinisen kasvillisuuden luonnehtima tunturipaljakka. Eteläisillä tuntureilla ei juuri esiinny 
aitoa tunturipaljakkaa, vaan ne ovat vaaroja, joilla metsänraja on alentunut talviaikaisten tekijöiden, 
etenkin tykkymuodostuksen vuoksi. (Norokorpi & Kärkkäinen 1985, Pääkkö ym. 2018a.) 

Tässä tarkastelussa tunturialueella tarkoitetaan kaikkia yhtenäisen havumetsävyöhykkeen pohjois- 
ja yläpuolella sijaitsevia alueita eli tunturikoivuvyöhykettä ja sen yläpuolella olevaa puutonta aluetta 
(paljakkaa) kaikkine luontotyyppeineen (kuva 9.1). Suomen tunturialueesta valtaosa, yli 85 % on suoje-
lualueita. Tästä huolimatta tunturiluonto ei ole turvassa, sillä suojelualueillakin siihen vaikuttavat mer-
kittävästi ilmastonmuutos ja laidunnuspaine. 

Pääosa tunturialueesta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen, jossa saamelaisilla on kieltään ja 
kulttuuriaan koskeva itsehallinto (kuva 9.1). 
 

  

Kuva 9.1. Suomen tunturialue ja saamelaisten kotiseutualue (Tunturialueet 2017, Saamelaisten 
kotiseutualue 2022). Tunturialueen osa-alueiden ääriviivoja on liioiteltu niiden erottumisen 
parantamiseksi. 
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9.2 Menetelmät   
Tunturiluonnon suojelutilanteen tarkastelussa luontotyyppiryhmien paikkatietojen tietolähteinä olivat 
tunturialueaineisto (Tunturialueet 2017), Maastotietokanta (2021), Monilähde-VMI (2019) sekä ranta-
viiva-aineisto (Ranta10 2016). Tunturilajeilla tärkeimmät tietolähteet olivat lajien uhanalaisuusarviot 
(Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2019) sekä Lajitietokeskuksen 
havaintotiedot uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista (Suomen Lajitietokeskus 2021).  

Tunturialueet (2017) on luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (LuTU) tunturiasiantuntijaryhmän 
muodostama paikkatietoaineisto Suomen nykyisestä tunturialueesta, johon kuuluvat tunturipaljakan ja 
tunturikoivuvyöhykkeen kaikki luontotyypit.  

Tarkastelussa hyödynnettiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa koottuja tietoja tunturiluonto-
tyyppien esiintymisestä, uhanalaisuudesta, uhanalaistumisen syistä sekä tulevaisuuden uhkatekijöistä 
(Pääkkö ym. 2018a,b). Tarkasteluun pyydettiin kommentteja myös Paliskuntain yhdistykseltä (Marja 
Anttonen).  

Tunturikoivikoiden esiintymistä, pinta-alaa ja suojelutilannetta tarkasteltiin erottamalla tunturialueelta 
(Tunturialueet 2017) Monilähde-VMI-aineistosta (2019) alueet, joilla latvuspeittävyys oli vähintään 10 
% ja lehtipuuosuus vähintään 70 %. Tässä tarkasteluun tulee virheellisesti mukaan jonkin verran myös 
muiden lehtipuiden kuin tunturikoivun vallitsemia metsiköitä, mutta syntyvä virhe on pieni. Aineistotar-
kastelussa erotettiin edelleen soistumat ja suot (Maastotietokanta 2021) sekä kivennäismaat. Soistumien 
ja kivennäismaiden yhdistetystä ositteesta laskettiin arviot tunturikoivikoiden pinta-alalle ja suojelu-
osuuksille.  

Tunturikankaita tarkasteltiin Maastotietokannan (2021) varvikko-maastotietokohteen perusteella. 
Maastotietokannassa varvikko on luontaisesti aukea tai lähes puuton sammal-, jäkälä- ja/tai varpukas-
vien peittämä kivennäismaapohjainen alue (Maanmittauslaitos 2018). Varvikot erotettiin tunturialueelta 
(Tunturialueet 2017) ja niiden aineistotarkastelussa erotettiin edelleen soistumat, suot, kalliot ja kivikot 
(Maastotietokanta 2021) sekä kivennäismaat. Soistumien ja kivennäismaiden yhdistetystä ositteesta las-
kettiin arviot tunturikankaiden pinta-alalle ja suojeluosuuksille.  

Tunturikallioita ja -kivikoita tarkasteltiin Maastotietokannan (2021) kallio- ja kivikko-maastotieto-
kohteiden perusteella. Aineistot rajattiin tunturialueelle (Tunturialueet 2017) ja näistä ositteista lasket-
tiin arviot pinta-alalle ja suojeluosuuksille.  

Tunturisoita tarkasteltiin Maastotietokannan (2021) suo-maastotietokohteen perusteella. Aineisto rajat-
tiin tunturialueelle (Tunturialueet 2017) ja tästä ositteesta laskettiin arviot pinta-alalle ja suojeluosuuk-
sille.  

Tunturivesiä tarkasteltiin aineiston Ranta10 (2016) perusteella. Tunturien virtavesikokonaisuus muo-
dostettiin yhdistämällä osa-aineistot Jokiviiva10 sekä jokialueille leikattu Uomaverkosto. Tunturijärvet 
ja -lammet saatiin osa-aineistosta Järvi10. Kaikki mainitut osa-aineistot rajattiin koskemaan vain tuntu-
rialuetta (Tunturialueet 2017).  

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien tunturilajien esiintyminen. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
lajien aineistoa ja käsittelyjä kuvataan luvussa 3.3. Tunturielinympäristöiksi laskettiin tässä tarkaste-
lussa kaikki tunturipaljakan elinympäristöt sekä tunturikoivikot. Ensisijaisesti tunturielinympäristöissä 
elävät uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit ryhmiteltiin lajien elinympäristöjen mukaan seuraavasti (vrt. 
Hyvärinen ym. 2019):   
• tunturikoivikot: Mt = tunturikoivikot ja Mtl = tunturikoivulehdot   
• tunturikankaat: Tk = tunturikankaat (ml. heinäkankaat, kuviomaat ja routanummet) ja Tp = 

tunturikangaspensaikot  
• tunturiniityt: Tn = tunturiniityt  
• lumenviipymät: Tu = lumenviipymät  
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• tunturikalliot ja kivikot: Tl = paljakan kalliot ja kivikot, Tll = paljakan karut ja keskiravinteiset 
kalliot ja kivikot, Tlk = paljakan kalkkikalliot ja –kivikot, Tls = paljakan serpentiinikalliot ja –
kivikot ja Tlr = paljakan kalliorotkot, rotkolaaksot ja kurut  

• tunturisuot: Ts = paljakan suot ja Tlä = paljakan lähteiköt ja tihkupinnat  
• tunturivedet: Tj = paljakan järvet ja lammet (sis. rannat), Tv = paljakan virtavedet (sis. rannat) ja Ta 

= paljakan lampareet ja allikot.  

Luontodirektiivin luontotyyppejä ei tarkasteltu erikseen. Vain tunturialueella esiintyviä luontodirek-
tiivin luontotyyppejä ovat tuntureiden vyörysoraikot ja lohkareikot (8110), tunturijoet ja purot (3220), 
pensaskanervavarvikot (3230), tunturikankaat (4060), tunturipajukot (4080), karut tunturiniityt (6150), 
tuntureiden kalkki- ja virtavesivaikutteiset sara- ja vihviläkasvustot (7240) sekä tunturikoivikot (9040). 
Näistä laaja-alaisimpia ovat tunturikoivikot ja tunturikankaat. Luontotyypit eivät luontodirektiivissä ja 
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa täysin vastaa toisiaan. Luontodirektiivin tunturikoivikot eivät 
sisällä tunturikoivulehtoja, jotka luetaan boreaalisiin lehtoihin (9050). Luontodirektiivin tunturikankaat 
on puolestaan LuTU-arvioinnin tunturikankaita laajempi kokonaisuus, joka sisältää LuTU-tunturikan-
kaiden lisäksi paljakan routanummet ja tunturikoivupensaikot sekä osittain myös kuvio- ja vuotomaat. 
Vain tunturialueella tavattavien luontodirektiivin luontotyyppien lisäksi tunturialueella esiintyy myös 
muita luontodirektiivin luontotyyppejä, etenkin sisävesien, soiden ja kallioiden luontotyyppejä (mm. 
palsasuot 7320, lähteet ja lähdesuot 7160, kalkkikalliot 8210 ja lehdot 9050). 

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeista tarkasteltiin KOKASU-hankkeen lajiaineistoon sisältyviä 
alpiinisella luonnonmaantieteellisellä alueella arvioituja lajeja ja lajiryhmiä. 

Tunturiluontotyyppien ja niiden lajiston suojeluosuuksien arviointi. Tunturiluontotyyppiryhmien 
sekä tunturilajien esiintymistä tarkasteltiin suhteessa eri tavoin suojeltuihin tai maankäytöltään rajoitet-
tuihin alueisiin: maski 1 eli suojelualueet, maski 2 eli Natura 2000 -verkoston alueet sekä maski 3 eli 
suojellut ja rajoitetun käytön alueet. Eri suojelumaskien tarkka sisältö on kuvattu luvussa 3.2 (taulukko 
3.1).  

Tunturiluontoon kohdistuvien paineiden arviointi. Tunturiluontoon kohdistuvien paineiden arvioin-
nissa pääasiallisena tietolähteenä olivat luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa kootut tiedot mm. po-
rolaitumista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista tunturiluontoon (Pääkkö ym. 2018a,b).   

9.3 Suojelun nykytilanne 
Suomen tunturialueesta (kuva 9.1) valtaosa, yli 85 % on valtion tai yksityismaiden suojelualueita. Tässä 
tarkastelussa erämaa-alueet on luettu suojelualueisiin. Kun mukaan otetaan kaikki muut rajoitetun käy-
tön alueet, nousee jollain tavoin turvattujen alueiden osuus 86,6 prosenttiin. EU:n luonnonmaantieteelli-
sessä jaossa Suomen tunturialue jakautuu alpiiniseen ja boreaaliseen alueeseen. Boreaalisella alueella 
tunturialueesta on suojeltu suurempi osa, 94–96 %, kuin alpiinisella alueella, jossa suojeluosuus on 83–
84 %. 

9.3.1 Tunturiluonnon luontotyyppiryhmien nykyinen suojelu 
Tunturiluonto jaetaan luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (LuTU) 53 luontotyyppiin tai luonto-
tyyppiyhdistelmään (Pääkkö ym. 2018a,b). Tässä tarkastelussa tunturiluontotyyppejä ja niiden lajistoa 
on käsitelty joko kokonaisuutena tai seuraavissa ryhmissä:  
• tunturikoivikot   
• tunturikankaat (ml. heinäkankaat, kuviomaat ja routanummet) ja tunturikangaspensaikot  
• tunturiniityt  
• lumenviipymät  
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• tunturikalliot ja -kivikot  
• tunturilähteiköt, -tihkupinnat ja -suot  
• tunturivedet.  

 

Luontotyyppien ja lajien aineistot eroavat toisistaan siten, että lajien elinympäristöinä termi tunturi tar-
koittaa paljakkaa (Hyvärinen ym. 2019) ja luontotyypeillä sekä paljakkaa että tunturikoivuvyöhykettä 
(Pääkkö ym. 2018a).  

Suojelualueilta on edellä mainituista luontotyyppiryhmistä saatavana kattavaa pinta-alatietoa, josta 
noin 20 % on maastossa inventoitua ja loput ilmakuvatulkinnasta saatua tietoa. Muilta alueilta tietoa on 
saatavissa vain hajanaisesti erilaisista kaukokartoitusaineistoista. Näin ollen suojeluosuusarviot koko 
tunturialueelta ovat vain suuntaa antavia. Kaukokartoituspainotteisten aineistojen perusteella tuotetut 
arviot tunturikoivikoiden, tunturikankaiden, tunturikallioiden ja -kivikoiden, tunturisoiden sekä tunturi-
vesien suojeluosuuksista esitetään kuvassa 9.2. Korkeimmat suojeluosuudet ovat tunturikankailla, 91–
92 %, ja matalimmat tunturikoivikoilla, 75–76 %. Tunturiniityistä ja lumenviipymistä ei toistaiseksi 
pystytä esittämään tarkkoja suojeluosuusarvioita, mutta niilläkin suojeluosuudet tiedetään korkeiksi. 

9.3.2 Tunturilajiston nykyinen suojelu 
Ensisijaisesti tunturielinympäristöissä eläviä uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja on Suomessa yh-
teensä 465 (Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2019), ja KO-
KASU-tarkasteluissa oli mukana havaintoja 369 tunturilajista (Suomen Lajitietokeskus 2021). Näiden 
lajien esiintymien (100 m x 100 m havaintoruudut) suojeluosuus on kokonaisuudessaan hyvin korkea 
tunturialueella, noin 94 %. Tarkemmin tarkasteltuna korkeimmat suojeluosuudet ovat tunturikallioiden 
ja -kivikoiden lajien esiintymillä, joista tunturialueella on suojeltu noin 98 %. Matalimmat suojeluosuu-
det ovat tunturikoivikoiden lajien esiintymillä, noin 90 % (kuva 9.3).  

Tunturiluontotyyppien ja tunturilajien suojeluosuuksien vertailussa näkyy jossain määrin sama il-
miö kuin kallioluontotyypeillä ja -lajeilla. Useimmissa vertailuissa lajiston perusteella arvioitu suojelu-
osuus on suurempi kuin luontotyyppiaineistojen perusteella arvioitu osuus:  
• tunturikoivikoista 76–77 %, tunturikoivikkolajeista tunturialueella 90 %,  
• tunturikankaista 92 %, tunturikankaiden lajeista tunturialueella 91 %,  
• tunturikallioista ja -kivikoista 86–90 %, tunturikallioiden lajeista tunturialueella 98 %,  
• tunturisoista 86–87 %, tunturisoiden lajeista tunturialueella 90–92 % ja  
• tunturivesistä 82–89 %, tunturivesien lajeista tunturialueella 92–93 %.  

On melko todennäköistä, että lajien hieman suuremmat suojeluosuusarviot ovat seurausta suojelu-
alueilla tehdyistä inventoinneista, joissa uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymiä on löytynyt 
muita alueita enemmän. 
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Kuva 9.2. Keskeisimpien tunturiluontotyyppiryhmien suojeluosuusarviot (suojellun pinta-alan osuus 
luontotyypin tunnetusta kokonaispinta-alasta, %) tunturialueiden (Tunturialueet 2017), 
Maastotietokannan (2021) sekä monilähde-VMI-aineiston (2019) perusteella arvioituna. Suojeluosuudet 
ovat tunturiluontotyypeillä korkeita, mutta suojelualueillakin luontotyyppeihin vaikuttavat niiden 
merkittävimmät uhkatekijät: ilmastonmuutos ja laidunnuspaine. Suojelualueiden ja rajoitetun käytön 
alueiden luokitus on selitetty luvussa 3.2.  

 

 
  

Kuva 9.3. Ensisijaisesti tunturielinympäristöissä elävien uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien (pl. 
linnut) esiintymien suojeluosuusarviot tunturialueella. Suojelualueille, Natura 2000 -alueille tai rajoitetun 
käytön alueille osuvien lajiesiintymien osuudet on laskettu hehtaariruudun mukaan, joten arvio on 
jossain määrin epätarkka (lievä yliarvio). Palkkien vasemmalle puolelle merkityt luvut ovat lajimääriä ja 
oikealle puolelle merkityt luvut 100 m x 100 m -havaintoruutujen yhteismääriä.   
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Alpiinisella luonnonmaantieteellisellä alueella on arvioitu kaikkiaan 29 luontodirektiivin lajin suo-
jelutaso (Ympäristöhallinto 2020b). Suurin osa näistä lajeista esiintyy myös boreaalisella alueella. KO-
KASU-hankkeen lajiaineistossa, josta selkärankaisten havaintotiedot pääasiassa puuttuvat, 82–87 % 
tunturialueella sijaitsevista luontodirektiivin lajien esiintymistä on suojelualueilla tai rajoitetun käytön 
alueilla. Epäsuotuisan suojelutason lajeja ovat naali (Alopex lagopus), susi (Canis lupus), jokihelmisim-
pukka (Margaritifera margaritifera), kääpiöhopeatäplä (Clossiana improba), pahtaketokeltto (Crepis 
tectorum subsp. nigrescens), pohjankellosammal (Encalypta mutica) ja lapinpahtasammal (Orthothe-
cium lapponicum). Näiden lajien tunnetut elinpiirit ja esiintymät ovat alpiinisella alueella valtaosin jo 
suojelluilla alueilla. 

9.4 Suojelutarpeiden painopisteet  
Tunturiluontotyyppien ja tunturilajien esiintymien korkeasta suojeluosuudesta huolimatta tunturiluonto 
ei ole turvassa paineilta. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 53 tunturiluontotyypistä 20 (38 %) on 
uhanalaisia (Pääkkö ym. 2018a). Uhanalaiset luontotyypit kattavat suunnilleen yhtä suuren osuuden, 40 
%, myös tunturiluontotyyppien kokonaispinta-alasta. Uhanalaisia ovat mm. lumenpysymät ja lumenvii-
pymät sekä yhteensä 10 tunturikoivikoiden ja tunturikankaiden luontotyyppiä. Suojelutason arvioinnissa 
luontodirektiivin tunturikankaiden (4060) ja tunturikoivikoiden (9040) suojelutaso on arvioitu epäsuo-
tuisaksi sekä alpiinisella että boreaalisella luonnonmaantieteellisellä alueella (Ympäristöhallinto 2020a). 

Tunturiluontotyyppeihin ja -lajeihin vaikuttavat merkittävimpinä ilmastonmuutos ja porojen voima-
kas laidunnuspaine, joiden vaikutukset yltävät myös suojelualueille (Pääkkö ym. 2018a, Hyvärinen ym. 
2019). Uhanalaisilla tunturilajeilla korostuvat myös satunnaistekijät, koska näiden lajien esiintymät ovat 
usein hyvin pieniä. Luontodirektiivin lajeista, joiden suojelutaso on arvioitu epäsuotuisaksi (naali, susi, 
jokihelmisimpukka, kääpiöhopeatäplä, pahtaketokeltto, pohjankellosammal ja lapinpahtasammal) tule-
vaisuuden uhkatekijöinä on mainittu ilmastonmuutos, kilpailu, pyynti, kuluminen (sisältää voimakkaan 
laidunnuspaineen), suuret kannan vaihtelut, satunnaistekijät pienissä populaatioissa sekä avoimien aluei-
den sulkeutuminen. Lisäksi luontodirektiivin liitteen V (lajit joiden ottaminen luonnosta ja hyväksi-
käyttö voi vaatia hyödyntämisen sääntelyä) poronjäkälien suojelutaso on arvioitu epäsuotuisaksi voi-
makkaan laidunnuspaineen vuoksi. 

9.4.1 Tunturiluonnon uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät  
Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan ilmastonmuutos on uhanalaistumisen syy ja tulevai-
suuden uhkatekijä yli 90 %:lla tunturialueen pinta-alasta (Pääkkö ym. 2018a). Se on ollut merkityksel-
tään suuri uhanalaistumisen syy lumipeitteestä tai routimisvaikutuksesta riippuvaisilla luontotyypeillä, 
kuten lumenviipymillä (kuva 9.4), lumenpysymillä sekä kuviomailla ja vuotomailla. Merkitykseltään 
melko suureksi uhanalaistumisen syyksi ilmastonmuutos arvioitiin etenkin kuivilla tunturikoivikoilla ja 
monilla tunturikangastyypeillä. Vastaavasti ilmastonmuutosta pidetään yhtenä uhanalaisuuden syynä 
lähes 50 tunturilajilla (mm. 18 hyönteistä ja 28 sammalta) ja tulevaisuuden uhkatekijänä lähes 250 lajilla 
(Hyvärinen ym. 2019). Näiden lajien joukossa ovat esimerkiksi lumenviipymien tunnuslajit, kuten jää-
leinikki (Ranunculus glacialis, EN).  

Laidunnuspaineella on ilmastonmuutoksen tapaan laaja-alainen vaikutus tunturiluontoon: sen ar-
vioidaan kohdistuvan lähes 90 %:iin tunturiluontotyyppien kokonaispinta-alasta (Pääkkö ym. 2018a). 
Laidunnuspaineen merkitys uhanalaistumisen syynä on suuri kahdella kuivimmalla tunturikoivikkotyy-
pillä sekä tuulikankailla ja melko suuri 13 luontotyypillä, mm. tuoreilla tunturikoivikoilla sekä monilla 
tunturikangastyypeillä. Tunturilajeilla pääasiassa porolaidunnuksen aiheuttama kuluminen on yhtenä 
uhanalaisuuden syynä 70 lajilla, joista yli puolet on jäkäliä ja noin neljännes sammalia (Hyvärinen ym. 
2019).  
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Kuva 9.4. Lumenviipymä Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Muoniossa. Ilmastonmuutos on 
lumenviipymien merkittävin uhanalaistumisen syy ja tulevaisuuden uhka. Kuva: Arto Saikkonen.   

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa tarkasteltiin myös ilmastonmuutoksen ja laidunnuspai-
neen yhteisvaikutusta, joka arvioitiin kolmanneksi merkittävimmäksi uhanalaistumisen syyksi (Pääkkö 
ym. 2018a). Sen arvioidaan kohdistuvan 88 %:iin tunturiluontotyyppien kokonaispinta-alasta. Ilmaston-
muutoksen ja laidunnuspaineen yhteisvaikutus voi olla joko merkittävämpi tai lievempi kuin mainittujen 
tekijöiden vaikutukset erikseen.  

Ilmaston lämmetessä paljakka-alue pienenee ja havumetsänrajat nousevat tunturialueelle (mm. 
Holtmeier ym. 2003, Juntunen ja Neuvonen 2006, Sutinen ym. 2012). Samalla myös avoimien tunturi-
luontotyyppien kasvillisuus muuttuu pajujen, muiden pensaiden ja varpujen lisääntyessä (mm. Pajunen 
ym. 2008, Kitti ym. 2009, Olofsson ym. 2009, Ravolainen ym. 2014, Christie ym. 2015). Ilmaston läm-
penemisen seurauksena myös tunturi- ja hallamittarin (Epirrita autumnata, Operophtera brumata) ai-
heuttamien hyönteistuhojen ennustetaan yleistyvän (Virtanen ym. 1998, Neuvonen ym. 2005, Jepsen 
ym. 2008, Karlsen ym. 2013).  

Porojen laidunnus on osa tunturiluontoa. Porojen laidunnus voi sekä estää että edistää ilmaston-
muutoksen aikaansaamia muutoksia (Pääkkö ym. 2018a). Etenkin kesälaidunnus voi estää lämpenemi-
sen aiheuttamaa umpeenkasvua monilla tunturiluontotyypeillä, erityisesti tunturikankailla (Pajunen ym. 
2008, Ravolainen ym. 2014, Christie ym. 2015). Toisaalta tunturikoivikon metsänraja on monin paikoin 
alentunut tai koivikot ja tunturikoivupensaikot ovat hävinneet sellaisilla alueilla, joilla kesälaidunnus on 
estänyt puiden ja pensaiden uusiutumisen mittarituhon jälkeen. Mittarituhojen yleistyessä syksyjen ja 
talvien lämpenemisen seurauksena kesälaidunnus voi siis myös voimistaa ilmastonmuutoksen kielteisiä 
vaikutuksia tunturiluonnossa, erityisesti tunturikoivikoilla.  

Luontotyyppiryhmittäin tarkasteltuna tunturikoivikot on ryhmä, joka hyötyy ilmastonmuutoksesta 
kasvuolosuhteiden paranemisen myötä, mutta toisaalta lisääntyvät mittariesiintymät aiheuttavat niissä 
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toistuvia tuhoja (Pääkkö ym. 2018a). Yhteisvaikutuksessa porojen kesälaidunnuksen kanssa mittarituhot 
ovat aiheuttaneet koivikoiden taantumista ja jopa tuhoutumista laajoilla alueilla (Olofsson ym. 2009). 
Tämä uhka on suuri etenkin kuivilla ja kuivahkoilla tunturikoivikoilla, sillä niiden toipumiskyky mittari-
tuhoista on heikompi kuin tuoreilla tai lehtomaisilla tunturikoivikoilla.  

Tunturikankailla laidunnuksen arvioidaan hillitsevän ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia 
(Pääkkö ym. 2018a). Laidunnus estää pensoittumista ja tunturikoivun leviämistä tunturikankaille (Her-
der ym. 2008, Pajunen ym. 2008, Christie ym. 2015). Yhteisvaikutus ei silti estä uhkatekijöiden kaikkia 
kielteisiä vaikutuksia, kuten tunturilajien taantumista ilmaston lämmetessä tai tunturikankaiden kulu-
mista voimakkaan laidunnuspaineen alla. Porolaidunnus ei myöskään estä havupuiden leviämistä tuntu-
rikankaille samalla tavalla kuin tunturikoivujen, vaan laidunnus voi päinvastoin edistää havupuiden tai-
mettumista.  

Rakentaminen, etenkin matkailurakentaminen arvioitiin yhdeksi uhanalaistumisen syyksi kanerva-
kankailla, joista monet sijaitsevat eteläisillä erillistuntureilla laskettelukeskusten läheisyydessä (Pääkkö 
ym. 2018a). Tulevaisuuden uhkatekijänä se mainitaan yhteensä kuudella luontotyypillä. 

9.4.2 Ilmastonmuutoksen torjunta ja laidunkierron kehittäminen  
Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi tunturialueen luonnon turvaamiseksi olisi ensisijaisen tärkeää 
säädellä aiempaa tehokkaammin porojen aiheuttamaa laidunnuspainetta ja kehittää laidunkiertoa 
(Pääkkö ym. 2018a). Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tunturiryhmän toimenpide-ehdotusten mu-
kaan porotaloussuunnitelmia ja poronhoidon käytäntöjä tulee kehittää siten, että laidunkierron käyttöön-
otto tehostuu ja tunturiluontotyyppien tila otetaan huomioon poronhoidossa aikaisempaa paremmin. Lai-
dunkierron tehostamisen tavoitteena on kasvattaa pelkästään talvilaidunkäytössä olevien laidunalueiden 
osuutta merkittävästi. Vuonna 2018 tällaisten talvilaidunalueiden osuudeksi tunturialueesta arvioitiin 
vain 6 % (Pääkkö ym. 2018a).   

Suurimpia sallittuja poromääriä ei kuitenkaan pienennetty kaudelle 2020–2030, vaan ne ovat säily-
neet samalla tasolla kuin edellisellä kymmenvuotiskaudella (Maa- ja metsätalousministeriön ase-
tus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä 414/2020). Porolaidunten kestävän käytön 
parantamiseksi on esitetty laadittavaksi velvoittavia paliskuntakohtaisia porolaidunten hoito- ja käyttö-
suunnitelmia, joiden tulee sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: 1. vähintään 7 % eloporo-
määrän lasku suhteessa suurimpaan sallittuun eloporomäärään, 2. aikainen teurastus, 3. jäkälälaidunten 
tilan parantaminen, 4. kesälaidunkierron kehittäminen tai 5. paliskuntien yhdistäminen. Toteutuessaan 
nämä toimenpiteet voivat parantaa sekä talvi- että kesälaidunten tilaa, estää avoimien tunturiluontotyyp-
pien pensoittumista, lisätä laidunmaiden monimuotoisuutta ja helpottaa toimivan laidunkierron järjestä-
mistä.  

Tärkeitä keinoja tunturiluonnon säilymisen kannalta ovat myös maankäytön ohjaus sekä kulumisen 
ehkäisy. Tunturiluonto ja porolaitumet tulee ottaa huomioon kokonaisvaltaisessa maankäytön suunnitte-
lussa, kuten kaavoituksessa. Erilaisten luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät paineet kasvavat myös 
tunturialueella. Kulumisen ehkäisyssä tulee tehostaa maastoliikenteen valvontaa, tiedotusta ja opastusta 
tunturialueella ja ohjata toimintaa suunnittelulla ja rakenteilla siten, että herkät luontokohteet turva-
taan.   

9.4.3 Tunturilajiston arvokeskittymät suojelun ulkopuolella  
Kuvassa 9.5 esitetään uhanalaisten ja silmälläpidettävien tunturilajien suojelemattomien esiintymien si-
jainti. Painopistekartoissa erottuu viisi suojelemattomien esiintymien keskittymää: Kilpisjärven, Kari-
gasniemen, Gistuskáidin ja Utsjoen seudut sekä Sallan jokilaaksot Oulangan kansallispuiston luoteis-
puolella. Jälkimmäinen keskittymä ei ole tunturialueella, vaan Oulangan alueella, jossa laaksojen 
rinteillä elää monia uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, joiden pääasialliset elinympäristöt ovat tun-
tureilla. 
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Kuva 9.5. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
tunturilajien lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa, esiintymät lämpökarttana ja painotettuna 
uhanalaisuusluokalla (Suomen Lajitietokeskus 2021). 

 
Kilpisjärven alueella on erittäin runsaasti uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien suojeltuja esiin-

tymiä Saanalla sekä Iso- ja Pikku-Mallalla. Vastaavia lajiesiintymiä on tällä alueella kuitenkin runsaasti 
myös suojeltujen alueiden ulkopuolella, etenkin Saanan itärinteellä sekä Korkea-Jehkaksella. Luonto-
tyypeistä alueen erikoisuuksiin kuuluvat vaarantuneet tunturien suurruoholehdot. Alueen suurruoholeh-
tojen pinta-alasta suurin osa kuuluu Mallan luonnonpuistoon tai Saanan lehtojen suojelualueeseen, 
mutta jonkin verran tätä tunturikoivulehtotyyppiä esiintyy myös suojelualueiden ulkopuolella. Tähän 
monimuotoisuusarvoiltaan hyvin merkittävään alueeseen kohdistuu voimakkaita paineita sekä matkai-
lun, rakentamisen että voimakkaan porolaidunnuksen muodossa. Saanan ja Mallan lehtomaisissa tuntu-
rikoivikoissa ja tunturikoivulehdoissa voimakas laidunnuspaine näkyy kasvillisuudessa jo selvästi. Tun-
turikoivikot ovat kärsineet myös mittarituhoista, mikä yhdessä voimakkaan porolaidunnuksen kanssa on 
heikentänyt koivikoiden luonnontilaa. Alueella liikkuu runsaasti matkailijoita ja kävijämäärien ennuste-
taan edelleen kasvavan. Retkeilyn vaikutus näkyy reiteillä maaston kulumisena. Pohjois-Kilpisjärven 
vireillä oleva kaavahanke mahdollistaisi alueen lisärakentamisen (Enontekiön kunta 2021), mikä yh-
dessä kasvavien kävijämäärien kanssa voi vaikuttaa porojen liikkumiseen Saanan rinteillä tavalla, joka 
lisää lehtomaisiin tunturikoivikkoihin ja tunturikoivulehtoihin kohdistuvaa laidunnuspainetta entises-
tään.    

Karigasniemen suojelematon uhanalaiskeskittymä on satunnaisen intensiivisemmän perhoshavain-
noinnin tuottama. Myös Utsjoen suojelemattoman Áilegaksen lajihavaintokeskittymä selittynee pikem-
minkin helpolla pääsyllä alueelle kuin alueen erityisen korkeilla luontoarvoilla. Utsjoen Gistuskáidin 
alue sen sijaan olisi merkittävä lisä tunturiluonnon suojeluun (kuva 9.6).  Pohjoisrinteessä on lajistolli-
sesti erittäin arvokkaita lumenviipymäyhteisöjä, joiden lajistoon kuuluvat mm. tundrakinnassammal 
(CR), paljakka-ahmansammal (VU), sinirikko (NT) ja lumijäkkärä (NT). Alueella on myös kalkkivai-
kutteista tunturikangasta, jonka vaateliasta lajistoa edustavat mm. lapinvuokko (NT), kalliosara (NT) ja 
lapinalppiruusu (VU). Gistuskáidin lajikeskittymät on merkitty valmisteilla olevassa Utsjoen osa-alueen 
osayleiskaavassa "luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi". Gistuskáidin suoje-
luarvojen turvaaminen pitää varmistaa ja ne tulee säästää kaikelta muuttavalta maankäytöltä. 
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Kuva 9.6. Utsjoen Gistuskáidin alueella on uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien suojelemattomien 
esiintymien keskittymä. Alueella esiintyy yhteensä 11 uhanalaista ja 15 silmälläpidettävää lajia (Suomen 
Lajitietokeskus 2021). 

Suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella esiintyvien luontodirektiivin lajien esiintymistä on yhtei-
nen kartta kaikista elinympäristöistä luvussa 2.1.2 (kuva 2.1a,b). Yli kolme neljännestä tunturialueella 
sijaitsevista ja täysin vailla turvaa olevista luontodirektiivin lajien esiintymistä on tässä havaintoaineis-
tossa saukon, ruijannokiperhosen ja tundrasaran esiintymiä. Näillä kolmella lajilla suojelutaso on arvi-
oitu suotuisaksi (Ympäristöhallinto 2020b). 

9.4.4 Muut näkökulmat   

Saamelaiset ja tunturiluonto 

Tunturialue kuuluu muutamia erillistunturialueita lukuun ottamatta saamelaisten kotiseutualueeseen 
(kuva 9.1). Saamelaisilla on alkuperäiskansana perustuslaillinen oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja 
kulttuuriaan. Perinteisten elinkeinojen harjoittaminen on hyvin keskeinen osa saamelaiskulttuuria ja 
edellytys saamelaiskulttuurin säilymiselle. Perinteisiin saamelaisiin elinkeinoihin kuuluvat kalastus, po-
ronhoito, keräily, metsästys ja käsityöt. Niiden harjoittamisen mahdollisuuksia kuitenkin kaventavat 
tunturialueella muut maankäyttömuodot, kuten matkailu ja rakentaminen, sekä ilmastonmuutos. Nämä 
samat tekijät uhkaavat myös tunturiluonnon monimuotoisuutta ja siten tunturiluonnon monimuotoisuu-
den turvaaminen edistää myös saamelaiskulttuurin säilymistä. Toisaalta voimakkaalla porolaidunnuspai-
neella on tunturiluontoon myös negatiivisia vaikutuksia, mitä on käsitelty tarkemmin luvussa 9.4.1. Näi-
den vaikutusten vähentämiseksi esitettyjä ratkaisuja on käsitelty luvussa 9.4.2. Toimivan laidunkierron 
ansiosta hyvin uusiutuvia tunturikoivikkoja esiintyy esimerkiksi Urho Kekkosen kansallispuistossa, 
Lemmenjoen kansallispuistossa sekä Enontekiön erämaa-alueilla. 

Kytkeytyvyys 

Yhtenäisellä pohjoisella tunturialueella tavanomaisen lajiston kytkeytyvyys on yleensä hyvä, koska mit-
tavia leviämisesteitä ei juuri ole. Poikkeuksena ovat tavalla tai toisella ekologisesti vaateliaat lajit - esi-
merkiksi kasvualustassaan kalkkia vaativat lajit, joille on tunturialueen kallioperässä vain hyvin niukasti 
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ja hajallaan tarjolla sopivia elinalueita. Pieninä pirstaleina ovat myös esimerkiksi lumenviipymälajien 
elinpaikat, joita ilmaston lämpenemisen edelleen pelätään supistavan.  

Ilmaston lämpenemisen myötä tunturien lajisto muuttuu. Arktis-alpiininen lajisto ei voi kuitenkaan 
siirtyä pohjoisemmaksi tai ylemmäksi, vaan se häviää.  

Kytkeytyvyys on huomattavasti heikompaa eteläisillä tuntureilla kuin yhtenäisellä pohjoisella tun-
turialueella. Lisäksi Kuusamon-Sallan erilliset tunturilajiesiintymät lienevät geneettisesti täysin tai lähes 
täysin erossa tunturialueen populaatioista. Varsinkin näillä alueilla on voimakkaasti panostettava tuntu-
rilajien esiintymien turvaamiseen kaikilta maankäyttöpaineilta, koska lajien itsenäinen palaaminen alu-
eille niiden kerran sieltä hävittyä lienee äärimmäisen epätodennäköistä.  

9.5 Yhteenveto   
Tunturit sijaitsevat pääosin suojelu- ja erämaa-alueilla, mutta tunturiluonto ei kuitenkaan ole turvassa 
suurimmilta uhkatekijöiltä eli ilmastonmuutoksen ja voimakkaan laidunnuspaineen vaikutuksilta. Li-
säksi pienialaisia, mutta luontotyypeiltään ja lajistoltaan monimuotoisia kohteita on suojelun ulkopuo-
lella. Ilmaston muuttuessa tunturiluonnolla ei ole mahdollisuutta siirtyä pohjoisemmaksi tai ylemmäksi, 
vaan sen ala pienenee ja osin jopa häviää.   

9.6 Merkittävimmät tietopuutteet   
Tunturialueelta on olemassa kattava Metsähallituksen luontotyyppiaineisto (SAKTI 2021). On kuitenkin 
huomattava, että tämän erittäin laajan alueen valtion maiden luontotyyppikuviointi on tehty suurelta 
osin (n. 80 %) ilmakuvatulkintana vuosina 1996–1999, joten aineistossa on puutteita etenkin pienialais-
ten luontotyyppien osalta. Tutkimus ei ole ulottunut myöskään yksityismaille, vaan niiltä on luontotyyp-
pitietoa kertynyt vain hajanaisesti. Ylä-Lapin ja tunturialueen luontotyyppitietoa ollaan kuitenkin par-
haillaan päivittämässä Metsähallituksen Luontopalvelujen ja SYKEn kolmivuotisessa (2020–2022) 
yhteistyöhankkeessa ‘Ylä-Lapin luonnon kaukokartoitus’ (Metsähallitus 2022). Hankkeessa alueen 
luontotyyppitieto päivitetään kaukokartoitusmenetelmiä hyödyntäen ja sen avulla alueen kaukokartoi-
tukseen soveltuvien luontotyyppien, kuten tunturikoivikkojen ja -kankaiden, esiintymistä saadaan ajan-
tasainen tieto. Kaukokartoitus ei kuitenkaan sovellu pienialaisten luontotyyppien inventointiin ja seuran-
taan eikä myöskään lajistoinventointeihin, joten kaukokartoituksen lisäksi myös maastoinventointeja 
tunturialueella tarvitaan jatkossakin, sillä tunturialueella on edelleen löytymättömiä uhanalaisten lajien 
ja luontotyyppien esiintymiä.  

Luonnonvarakeskuksen poronlaiduninventoinnit ovat tuottaneet arvokasta tietoa porolaitumien ti-
lasta eri puolilla tunturialuetta. Inventointien jatkuminen on tärkeää turvata myös tulevaisuudessa, jotta 
saadaan ajantasaista seurantatietoa laitumien ja niillä sijaitsevien luontotyyppien kunnosta.  

Tunturialueella on tarvetta selvittää paremmin myös vieraslajien uhkaa. Vieraslajien siemeniä voi 
kulkeutua tunturialueelle lisäruokinnassa käytettävän heinärehun tai alueella liikkuvien ihmisten ja 
eläinten mukana.  
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9.7 Toimenpide-ehdotukset 

• Porotalouden ohjaus: Porojen aiheuttamaa laidunnuspainetta säädellään ja laidunkiertoa 
kehitetään. Laaditaan ja toteutetaan paliskuntakohtaisia porolaitumien hoito- ja 
käyttösuunnitelmia. 

• Maankäytön ohjaus: Tunturiluonto ja porolaitumet otetaan huomioon kokonaisvaltaisessa 
maankäytön suunnittelussa erilaisten luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvien paineiden 
kasvaessa. 

• Kulumisen ehkäisy: Tehostetaan maastoliikenteen valvontaa, tiedotusta ja opastusta 
tunturialueella ja ohjataan toimintaa suunnittelulla ja rakenteilla.  
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10 Perinnebiotoopit 

Perinnebiotooppeja voidaan luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin perusteella 
pitää Suomen uhanalaisimpana elinympäristöryhmänä. Maatalouden 
tehostuessa perinnebiotooppien pinta-ala vähentyi romahdusmaisesti 
pellonraivauksen ja kohteiden perinteisen käytön loppumisen vuoksi. Jäljellä 
olevien avointen perinnebiotooppien suurin uhka on niiton ja laidunnuksen 
puutteesta johtuva umpeenkasvu; puustoisia kohteita uhkaavat lisäksi 
metsätaloudelliset hakkuut. Rakentaminen ja pellonraivaus tuhoavat myös 
edelleen yksittäisiä kohteita. Perinnebiotooppien suojelutason arvio vaihtelee 
huomattavasti sen mukaan, miten arvio tehdään. 

10.1. Johdanto 

10.1.1 Perinnebiotooppien erityispiirteet tässä tarkastelussa 
Perinnebiotooppeihin luetaan keskenään hyvin erilaisia avoimia ja puustoisia elinympäristöjä, joita yh-
distää alueen kasvillisuuden muovautuminen pitkäaikaisessa luonnonlaitumiin ja niittoniittyihin perus-
tuvassa karjatalouskäytössä. 

Vaikka perinnebiotooppeja käsitellään tässä raportissa muiden elinympäristöjen rinnalla omana 
elinympäristöryhmänään, perinnebiotooppeihin liittyy useita erityispiirteitä ja -kysymyksiä, joiden 
vuoksi suojelun ja luonnonhoidon tarpeiden tarkastelu tai tuloksista tehdyt tulkinnat poikkeavat muiden 
elinympäristöryhmien tarkasteluista. EU:n biodiversiteettistrategian prosentuaalisten suojelutavoitteiden 
tarkastelun osalta keskeisin tulkintakysymys koskee suojelutason laskutapaa. Raportin tarkasteluissa 
elinympäristöryhmien suojelutason arviot perustuvat suojellun alueen osuuteen kyseisten elinympäristö-
jen kokonaispinta-alasta. Perinnebiotooppien osalta tämä arvio voidaan kuitenkin tehdä kahdella eri ta-
valla: suojelupinta-ala voidaan suhteuttaa joko perinnebiotoopeiksi luokiteltavien alueiden kokonais-
määrään tai maatalousympäristöjen kokonaismäärään. Perinnebiotooppeja voidaan siis tarkastella joko 
kokonaan omana elinympäristönään tai biodiversiteetiltään arvokkaimpana osana maatalousympäristöjä 
– samalla tavalla esim. luonnontilaisia vanhoja metsiä voitaisiin periaatteessa tarkastella vain omana 
elinympäristönään eikä osana kaikkia metsäalueita. Metsien osalta on täysin selvää, että suojelutason 
tarkastelua ei tule rajata vain ekologisilta arvoiltaan parhaiten säilyneeseen osaan elinympäristöstä, 
mutta miten perinnebiotooppien tilannetta tulisi tarkastella Biodiversiteettistrategian tavoitteiden näkö-
kulmasta?   

Maatalousympäristöjä ei ole lähtökohtaisesti rajattu EU:n biodiversiteettistrategian 30 % ja 10 % 
suojelutavoitetarkastelujen ulkopuolelle. Vaikka maatalouden tehostuminen on tarkoittanut intensiivi-
seen viljelyyn käytetyn, kynnettävän, kylvettävän ja lannoitettavan alan kasvua ja luonnon monimuotoi-
suutta lisäävään ekstensiiviseen karjatalouteen käytettävän alan romahdusta, perinnebiotoopit ovat edel-
leen maatalouskäytössä ja siten osa maatalousympäristöjä. Raportin tulosten tulkinnassa olisi siksi 
perusteltua arvioida perinnebiotooppien suojelutavoitetta suhteessa maatalousympäristöjen kokonais-
määrään. Perinnebiotooppien pinta-alasta esitettyjen lukujen kohdalla tulee siis pitää mielessä Suomen 
viljeltyjen peltojen ja kesantopeltojen 2,2 miljoonan hehtaarin yhteissala (Lehtonen ym. 2021).  

EU:n biodiversiteettistrategian suojelutavoitteiden kannalta keskeisin perinnebiotooppien ekologi-
nen erityispiirre on se, että niiden esiintyminen ja säilyminen perustuu alueen oikeanlaiseen käyttöön tai 
suunnitelmalliseen hoitoon. Perinnebiotooppeja ei siten voida turvata pelkällä suojelulla tai kertaluon-
toisella kunnostamisella. Oma erityispiirteensä on myös ohjauskeino, jolla käytön/hoidon järjestämistä 
on turvattu: valtaosalla sekä suojelluista että suojelemattomista kohteista hoito on toteutettu maatalou-
den ympäristökorvauksen rahoituksella ja yksityisten viljelijöiden ja karjanomistajien toimesta. 
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Ympäristösopimuskohteina olevat luontoarvoiltaan arvokkaat suojelemattomat perinnebiotoopit ehdote-
taan OECM-työryhmän raportissa laskettavaksi nk. suojelualueverkostoa tukeviin luonnon monimuotoi-
suutta turvaaviin alueisiin (Other Effective Area-based Conservation Measures, OECM) (Heinonen & 
Alanen 2022), jolloin ne raportoitaisiin osana Suomen 30 % tavoitteen toteuttamista.  

Koska ekologisten arvojen turvaaminen ei aina ole tuen hakijan tai hoitajan päätavoitteena, laidun-
tamisen sekä niiton kohdentaminen ja toteuttaminen ei aina ole ekologisesti optimaalista. Tästä johtuen 
kaikilla ympäristösopimusten nk. perinnebiotooppi tai luonnonlaidun ja niitty -kohteilla ei ole nimestään 
huolimatta merkittävää perinnebiotooppiarvoa. Ympäristösopimusten ehdot tai tukiviranomaisen tul-
kinta niistä voivat myös rajoittaa hoidon sovittamista kohdekohtaisiin ekologisiin tavoitteisiin.   

Viimeisimpinä mutta ei vähäisimpinä erityispiirteinä raportin tarkastelujen kannalta ovat perinne-
biotooppi- ja perinnebiotooppilaji -määritelmien sisältöön sekä näiden määritelmien keskinäiseen suh-
teeseen liittyvät rajanveto- ja tulkintahaasteet, jotka vaikeuttavat mm. elinympäristön pinta-alan arvioin-
tia ja esitettyjen arvioiden tulkintaa.  

10.1.2 Perinnebiotoopin määritelmiä 
Yläkäsite perinnebiotooppi luotiin 1990-luvulla kuvaamaan perinnemaisemien luonnonkasveja kasvavia 
kulttuurivaikutteisia alueita (Maisema-aluetyöryhmä 1992). Termin suora englanninkielinen käännös: 
traditional rural biotopes on lähinnä suomalaisten asiantuntijoiden käytössä; kansainvälisessä kirjalli-
suudessa perinteisen karjatalouden muovaamista avoimista niityistä/laitumista käytetään englanninkieli-
siä termejä semi-natural grasslands / semi-natural pastures ja puustoisista laitumista wooded pastures. 
Yleisellä tasolla termi semi-natural ei kuitenkaan rajoita ihmisvaikutuksen muotoa (esim. karjatalou-
teen) tai ajanjaksoa, ja sitä voidaan asiayhteydestä riippuen käyttää joko luonnontilaisen kaltaisista 
elinympäristöistä (IPBES Secretariat 2019) tai elinympäristöstä, jonka toiminta ja rakenne ovat muuttu-
neet merkittävällä tavalla (Euroopan investointipankki 2018, Holland ym. 2017). Siten termiä semi-na-
tural grasslands voidaan käyttää myös alueista, jotka eivät ole suomalaisen määritelmän mukaisia pe-
rinnebiotooppeja, kuten viljelykäytössä olleille alueille perustetuista niityistä (Rydgren ym. 2010). 
Suomessa näistä perinteiseen karjatalouteen liittymättömän ihmistoiminnan synnyttämistä ja ylläpitä-
mistä alueista, kuten piennarniityistä, käytetään kuitenkin yleisesti termiä uusympäristö; joskus myös 
korvaava elinympäristö (Auvinen ym. 2020, Hyvärinen ym. 2019, Huhta 2021, Erävuori ym. 2018). 
Luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä yhteyksissä englanninkielisestä grassland -termistä käytetään 
joskus suoraa käännöstä ruohostomaa, ilmastopäästötarkasteluissa nämä alueet sisältyvät maankäyttö-
luokkaan ruohikkomaa (ks. Tilastokeskus 2021).  

Vaikka termi perinnebiotooppi on nykyisin vakiintunut kansalliseen käyttöön sekä ekologisissa että 
hallinnollisissa yhteyksissä, sen sisällössä ja tulkinnassa on huomattavaa vaihtelua, eikä se myöskään 
täysin vastaa luontodirektiiviin määritelmiä ja lähestymistapaa. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioin-
nissa (LuTU) Suomen perinnebiotoopit on jaettu kasvillisuuden sekä maankäyttöhistorian ja -tavan pe-
rusteella 12 luontotyyppiryhmään ja 42 luontotyyppiin (kuva 10.1), joista 40 on arvioitu erittäin uhan-
alaisiksi ja loput kaksi uhanalaisiksi (Lehtomaa ym. 2018a ja 2018b). Hoidosta riippuvaisia 
perinnebiotooppeja sisältäviä Natura -luontotyyppejä on kaikkiaan 12 kappaletta. Valtaosa LuTUn pe-
rinnebiotooppiluontotyypeistä sisältyy myös luontodirektiivin luontotyyppeihin (kuva 10.1). Pinta-alal-
taan toiseksi suurin LuTU:n perinnebiotooppien luontotyyppiryhmä, metsälaitumet, ei kuitenkaan si-
sälly luontodirektiivin luontotyyppeihin. Toinen huomionarvoinen ero LuTu:n luontotyyppiluokituksen 
ja luontodirektiivin luontotyyppien välillä on, että luontodirektiivin luokitus perustuu kohteiden nykyi-
seen lajistolliseen edustavuuteen – ei aina alkuperään ja käyttöön (SYKE ja Metsähallitus 2020). Luon-
todirektiivin luontotyyppeihin runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, merenrantaniityt, kosteat suur-
ruohoniityt ja tulvaniityt voidaan lukea kaikki lajistollisesti edustavat niityt alkuperästä ja käytöstä 
riippumatta (SYKE & Metsähallitus 2020). EU:n biodiversiteettistrategian viitekehyksessä tarkastellen 
LuTU:n luontotyyppiluokituksen perinnebiotooppien määritelmä on siis sekä osin laajempi että osin 
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suppeampi kuin luontodirektiivin niittyjen määritelmät. Siten EU:n biodiversiteettistrategian elinympä-
ristöjen ennallistamistavoitteet eivät koskisi pelkästään LuTU:n määritelmän mukaisia perinnebiotoop-
peja, vaan ennallistamista voitaisiin tehdä muillakin niittyalueilla.  

10.1.3 Käytetyn määritelmän vaikutus arvioon perinnebiotooppien pinta-alasta  
Perinnebiotooppien pinta-alan arvioinnissa avainasemassa on Manner-Suomen alueella tehtyjen perin-
nebiotooppi-inventointien kautta kerätty tieto ja sen tulkinta. Ensimmäinen Manner-Suomen perinne-
biotooppien maastoinventointi toteutettiin 1990-luvulla (Vainio ym. 2001). Raportin kirjoittamishetkellä 
päättymässä olevassa päivitysinventoinnissa (v. 2019–2022) käytetään menetelmää, jossa inventoiduille 
kohteille määritetään arvoluokka niiden edustavimman osa-alueen mukaan ja kohteiden ekologisten ar-
vojen rinnalla tarkastellaan kulttuurihistoriallisia ja maisema-arvoja (Vainio ym. 2001, Kemppainen 
2017). Siten perinnebiotooppi-inventoinnissa kohde voidaan luokitella arvokkaaksi maankäytön histo-
rian perusteella, vaikka sen kasvillisuus ei nykyisellään olisi kovin edustavaa (Kemppainen 2017) tai 
siihen sisältyisi osia, jotka eivät inventointihetkellä täytä lainkaan perinnebiotooppiluontotyyppien kri-
teereitä. Tästä syystä perinnebiotooppien arvoluokitustieto johtaa suurempaan pinta-alan arvioon kuin 
ekologisin kriteerein tehty tulkinta luontotyypeistä.   

 

 

Kuva 10.1. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin ja luontodirektiivin perinnebiotooppien 
vastaavuudet sekä arviot luontotyyppien pinta-aloista (Kemppainen 2017, Lehtomaa ym. 2018b, SYKE 
ja Metsähallitus 2020, Ympäristöministeriö 2021). Yhtenäinen viiva osoittaa niitä LuTU-luontotyyppejä, 
jotka sisältyvät kokonaisuudessaan luontodirektiivin luontotyyppeihin; katkoviiva osoittaa LuTU-
luontotyyppejä, joista osa sisältyy luontodirektiivin luontotyyppeihin. Monet perinnebiotooppien 
luontotyypit esiintyvät samoilla alueilla vyöhykkeinä tai laikkuina vaihettuen toisikseen, mistä johtuen 
tyyppien selvärajainen erottaminen on tulkinnanvaraista. Niittyjen luontotyyppi voi myös vaihdella ajassa 
hoidon voimakkuuden mukaan (Lehtomaa ym. 2018b).  
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Perinnebiotooppien arvoluokitusta tarkempaa kuvaa perinnebiotooppiluontotyyppien määrästä ja 

edustavuudesta antaa tuoreemmissa inventoinneissa kerätty kasvillisuustyyppitieto. Kuitenkin myös 
kasvillisuustyyppiluokitus on tapauskohtainen tulkinta elinympäristöjen jatkumosta. Hankalaa ja seuran-
tojen ja arviointien tuloksiin vaikuttavaa tulkintaa joudutaan tekemään siinä, milloin hoitamattomuus tai 
haitalliset toimenpiteet ovat muuttaneet kohteen ominaispiirteitä niin paljon, että aiempi perinnebiotoop-
piluontotyyppi pitäisi tulkita hävinneeksi eli romahtaneeksi. Yhtä hankalaa rajanvetoa tehdään, kun tul-
kitaan, milloin uudestaan laidunnukseen tai niittoon otettu kohde voidaan luokitella perinnebiotoopiksi: 
esim. voidaanko hoidon loppumisen jälkeen muiksi luontotyypeiksi muuttuneet, mutta kunnostettavana 
olevat alueet luokitella uudestaan perinnebiotoopeiksi ja voiko aiemmin muussa käytössä olleille alu-
eille syntyä uusia perinnebiotooppeja.   

LuTU-arvioinnissa on laadittu kuvaukset luontotyyppien romahdustilalle (Ecosystem collapse 
(CO), IUCN 2015) sekä määritelty luontotyypin palauttamisen mahdollisuuksia kullekin perinne-
biotooppiluontotyypille (Lehtomaa ym. 2018b). Esimerkiksi LuTU-arvion mukaan metsälaitumiksi tu-
lisi laskea vain kohteet, joilla laidunnuksen vaikutukset maapohjaan, kenttäkerroksen kasvillisuuteen ja 
puustoon ovat ainakin paikoin selvät – jos puuston rakenne on metsätalouskäytön vuoksi yksipuolinen 
ja laidunnuksen vaikutus kenttäkerroksen kasvillisuuteen hyvin vähäinen, kyseessä ei ole metsälaidun 
vaan laidunnettu metsä (Lehtomaa ym. 2018b). Perinnebiotooppien inventoinnissa on kuitenkin aiem-
min noudatettu Metsähallituksen ohjetta, jonka mukaan ”perinnebiotoopeilla, joiden kasvillisuus on pit-
källe muuntunutta (esimerkiksi metsäkasvillisuudeksi muuttuneet entiset hakamaat) merkitään arviointi-
hetken kasvillisuutta parhaiten edustavan tyypin sijasta tavoitteellinen kasvillisuustyyppi, jonka laatu 
kirjataan heikoksi” (Metsähallitus 2019). Nykyisen ohjeen mukaan tällaisten kohteiden kasvillisuustyy-
piksi ei enää tulisi kirjata perinnebiotooppiluontotyyppiä, mutta inventoijat saattavat tulkita rajatapauk-
sia useammin perinnebiotoopeiksi kuin muiksi kasvillisuustyypeiksi (Jokinen 2022). Siten kasvillisuus-
tyyppitietokin voi antaa yliarvion perinnebiotooppien pinta-alasta ja kasvillisuuden edustavuudesta.  

Perinnebiotooppien pinta-alaan ja kehitykseen liittyvissä tarkasteluissa joudutaan päättämään, onko 
tarkoituksenmukaista erottaa nykyisellään ekologisesti arvokkaat hoidetut ja hoitamattomat perinne-
biotoopit niistä hoidetuista ja hoitamattomista alueista, joista voi oikealla hoidolla kehittyä perinne-
biotoopin kriteerit täyttäviä tai lajistoltaan niiden kaltaisia elinympäristöjä. Erilaisesta tarkastelutavasta 
johtuen perinnebiotoopeista esiintyy eri lähteissä hyvin erilaisia pinta-alatietoja. LuTU:n perinne-
biotooppimääritelmän ja asiantuntijoiden luontotyyppiryhmien pinta-ala-arviot yhteen laskien hoidettu-
jen ja hoitamattomien perinnebiotooppien luontotyyppien kokonaisala Manner-Suomessa olisi alle  
30 000 ha (ks. kuva 1, Lehtomaa ym. 2018b). LuTUn arviot perustuvat sekä inventoinneissa kerättyyn 
paikkatietoon että asiantuntija-arvioihin. Vuonna 2021 paikkatietoa perinnebiotooppikasvillisuustyy-
peistä oli 24 000 hehtaarilta (SAKTI 19.11.2021, ks. kappale 10.2.2). LuTU-arvioinnissa ei ole esitetty 
erillistä arviota vielä palautettavissa olevien luontotyyppien pinta-alasta, mutta Perinnemaisemien hoito-
työryhmän vuonna 2000 asettamaa perinnebiotooppien hoidon 60 000 ha vähimmäistavoitetta (Salmi-
nen & Kekäläinen 2000) pidettiin edelleen perusteltuna kokonaistavoitteena (Lehtomaa ym. 2018b). 
Helmi-elinympäristöohjelman mukaan perinnebiotooppien arvioitu määrä Manner-Suomessa on noin  
56 000 ha, josta hoidossa olisi noin 34 000 ha (Gummerus-Rautiainen ym. 2021). Helmi-ohjelman arvio 
perustuu perinnemaisemien hoitotyötyhmän arvioon ja ympäristösopimuksella hoidossa olevien nk.  
perinnebiotooppi- sekä luonnonlaidun- ja niitty -lohkojen yhteisalaan. Helmi-ohjelman korkeampi arvio 
perinnebiotooppien pinta-alasta syntyy luontotyyppikriteeristöä väljemmästä tulkinnasta, jossa perinne-
biotooppialaan lasketaan mukaan sekä inventoitujen kohteiden ala että kaikki ympäristösopimuskohteet 
sillä perusteella, että heikkolaatuisistakin alueista voi oikealla hoidolla kehittyä luontotyyppikriteerit 
täyttäviä kohteita.  

Korkeimman arvion Suomen perinnebiotooppien ja sellaiseksi kunnostettavien kohteiden kokonais-
alasta, noin 66 000 hehtaaria, on esittänyt Suomen Natura 2000 -verkoston ja kytkeytyvyyden priorisoitu 
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toimintaohjelma (Prioritised Action Framework, PAF) (Ympäristöministeriö 2021; ks. kappale 10.2.1, 
taulukko 1).  

10.1.4 Perinnebiotooppilajiston määritelmästä  
Perinnebiotoopeilla esiintyvä lajisto ei ole kehittynyt perinnebiotoopeilla, vaan lajiston alkuperäisiä 
elinympäristöjä ovat olleet erilaiset avoimet ja puoliavoimet luonnonympäristöt. Perinnebiotooppikoh-
teiden lajistolliset arvot perustuvat siihen, että pitkäaikainen ja katkeamaton niitto- ja laidunnus ovat 
mahdollistaneet erikoistuneiden lajien leviämisen kohteelle ja lajiyhteisön erityispiirteiden kehittymisen. 
Osalle perinnebiotoopeilla elävästä lajistosta käyvät kuitenkin myös muut ihmistoiminnan luomat avoi-
met elinympäristöt (Oldén ym. 2021). Tästä johtuen lajien uhanalaisuusarvioinnin elinympäristöluokit-
telu ei vastaa LuTU:n luontotyyppiluokitusta: esim. niittyihin voidaan perinnebiotooppien lisäksi lukea 
nk. uusympäristöt kuten linnoitusniityt, laskettelurinteet, voimalinjat, ampuma-alueet ja lentokenttien 
reuna-alueet silloin kun niiden kasvillisuus on edustavaa ja niillä esiintyy huomionarvoisia niittylajeja 
(Hyvärinen ym. 2019). Näiden alueiden kunnostuksia ja hoitoa on sisällytetty myös Helmi-elinympäris-
töohjelman perinnebiotooppiteemaan, joskin niille varatut resurssit ovat vähäiset (Gummerus-Rautiai-
nen ym. 2021). Toisin kuin muiden elinympäristöryhmien kohdalla, perinnebiotooppilajiksi luokitellun 
uhanalaisen lajin esiintyminen ei siis useinkaan osoita perinnebiotooppiluontotyypin esiintymistä, vaan 
havaintotietoja on paljon esim. piennarniityiltä.   

Edustavat perinnebiotooppikohteet ovat lajistollisesti arvokkaita, mutta uhanalaisten ja taantuneiden 
lajien populaatioiden turvaamisen näkökulmasta tekniselle jaottelulle perinnebiotooppeihin ja uusympä-
ristöihin ei ole vahvoja perusteita. Tietyn lajin populaation säilymisen kannalta merkittävää on ainoas-
taan se, kuinka laadukkaita eri alueet ovat sen paikallispopulaatioiden elinympäristöinä: millä kohteilla 
yksilöiden kuolleisuus ei ylitä syntyvyyttä/kasvua sekä millaisen verkoston nämä erilaiset elinympäris-
tölaikut muodostavat suhteessa lajin yksilöiden kykyyn siirtyä laikkujen välillä. Pelkästään perinne-
biotooppeihin rajautuva tarkastelu on lajien suojelun näkökulmasta puutteellinen, koska jäljellä olevien 
perinnebiotooppien pinta-ala on vähäinen verrattuna muihin lajistolle mahdollisesti sopiviin alueisiin: 
esimerkiksi kerran kasvukaudessa niitettäviä tienpientareita on arvioitu olevan Suomessa yli 100 000 
hehtaaria (Huhta 2021).  

10.2 Menetelmät 

10.2.1 Tiedon kokoaminen eri lähteistä 
Raportissa hyödynnettiin LuTU-, ELITE- ja PAF-työryhmien loppuraportteja (Lehtomaa ym. 2018a ja 
2018b, Kotiaho ym. 2015, Ympäristöministeriö 2021) sekä perinnebiotooppien päivitysinventoinnin asi-
antuntijakyselyn aineistoa (Jokinen 2022). Raportin paikkatietotarkastelujen aineistot kerättiin ympäris-
töhallinnon ULJAS-paikkatietojärjestelmästä ja Laji.fi:n viranomaisportaalista. 

10.2.2 Paikkatietoaineistot ja -analyysit 
Kaikkien inventoitujen perinnebiotooppien sijainti-, ominaisuus- ja hoitotilannetiedot tallennetaan ym-
päristöhallinnon ULJAS-paikkatietojärjestelmän Suojelualueiden kuviotietojärjestelmään (SAKTI, ks. 
kuva 10.2).   

SAKTI:n Perinnebiotoopit-aineisto sisältää käynnissä olevan perinnebiotooppien päivitysinventoin-
nin kohdetiedot, SAKTI:a edeltävän SutiGis-järjestelmän MHGIS- ja YSAGIS-kannasta tuodut hoito-
seurantakohteet, SYKE:n valtakunnallisen perinnebiotooppiaineiston (ml. 1990-luvun inventointikoh-
teet) sekä v. 2015 eri tietolähteistä koostetun ns. SA-PEM-aineiston suojelualueilta. Raportin 
kirjoittamishetkellä vuoden 2021 lopulla kaikkia päivitysinventoinnin tietoja (eikä eräitä vanhoja 
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inventointeja) ollut vielä viety järjestelmään. Tarkasteluissa käytetyn aineiston yhteispinta-ala pois lu-
kien E-luokan kohteet (kohteet, joilla ei ole perinnebiotooppiarvoa) oli 52 319 hehtaaria. Vuoden 2022 
tammikuussa yhteisala oli kasvanut 53 110 hehtaariin. Tietojen päivittyessä kohteiden yhteisala näyttää 
siis olevan kasvamassa. Kohteiden edustavuudessa tapahtuu myös muutoksia. Tarkasteluissa käytettiin 
kohteiden rajauksia sekä arvoluokitusta, joka tehdään inventoinnissa määriteltyjen ekologisten ja ei-eko-
logisten kriteerien perusteella (ks. Kemppainen 2017). 

SAKTI:n Biotooppikuviotieto -aineisto sisältää tarkempaa tietoa alueiden luontotyypeistä. Raportin 
analyyseihin käytettiin tietoja inventointiluokasta, kasvillisuustyypistä ja sen edustavuudesta, luontodi-
rektiivin luontotyypistä ja hoidon tavoitteesta.  

SAKTI:in päivitetään myös Ruokaviraston ylläpitämä Peltolohkorekisteri ja ympäristösopimukset -
aineisto, jossa on sopimuskohteiden aluetieto, tieto sopimustyypistä (perinnebiotooppi, arvokas kohde, 
perinnebiotooppi, luonnonlaidun ja niitty tai kosteikko) sekä lohkon perustiedot (luonnonlaidun ja niitty, 
metsämaa tai pelto, tie tai joutomaa). Aineistoa käytettiin sekä osoittamaan inventoimattomien perinne-
biotooppien ja mahdollisesti perinnebiotoopeiksi kehittyvien alueiden määrää, että hoitotilanteen tarkas-
teluun. Valtaosalla hoidetuista perinnebiotoopeista hoito toteutetaan ympäristösopimuksella; esim. noin 
98 % suojelualueiden hoidetusta perinnebiotooppialasta on ympäristösopimuksissa (Raatikainen 2022). 

 

 

Kuva 10.2. Kaavakuva eri aineistojen päällekkäisyyksistä (pinta-alat eivät ole tarkassa suhteessa 
toisiinsa) sekä kunkin aineiston kokonaisala. Luokkaan 1 sisältyvät perinnebiotooppikohteet, jotka on 
perinnebiotooppi-inventoinnissa luokiteltu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. 
Luokkaan 2 sisältyvät kohteet, jotka on valtakunnallisessa perinnebiotooppi-inventoinnissa luokiteltu 
paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Molempiin luokkiin sisältyy kuitenkin myös kohteiden osa-alueita, 
joiden luontoarvot ovat vähäiset. Luokka 3 sisältää alueita, jotka eivät nykyisellään ole arvokkaita 
perinnebiotooppeja tai joiden laadusta ei ole tietoa. 

Perinnebiotooppitiedon kattavuuden arvioinnissa käytettiin SAKTI:in vietyä SYKE:n perinne-
biotooppi-inventoinnin kohdentamisanalyysin aineistoja (Kontula ja Heilala 2021). Aineistoon sisältyy 
yllä mainittujen SAKTI:n perinnebiotooppikohdeaineiston ja ympäristösopimusaineiston lisäksi: maas-
totietokannan niityt, Corine-laidunmaat (luokat 19–22), ELY-keskuksilta saatuja erillisaineistoja sekä 
Tapio Oy:n aineisto metsitykseen soveltuvista joutomaista (pääosin kivennäismaalla olevia käytöstä 
poistuneita peltoja). Perinnebiotooppeina tarkasteltaviksi alueiksi valittiin:  
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• Perinnebiotooppikohde -tasolta valtakunnallisesti arvokkaiksi (V), maakunnallisesti arvokkaiksi 

(M+, M, M-), paikallisesti arvokkaiksi (P+, P, P-), kunnostuskelpoisiksi (K) luokitellut kohteet. 
Näiden luokkien lisäksi tarkasteluun otettiin mukaan luontaisesti avoimet alueet (L) ja 
uusympäristöt (U) sekä kohteet, joita ei ole arvioitu tai joiden tiedot ovat puutteelliset. Tarkastelun 
ulkopuolelle jätettiin vain kohteet, joilla ei ole perinnebiotooppiarvoa (E).   

• Biotooppikuviotieto -aineistosta haettiin kuviot, joiden a) inventointiluokka on jokin 
perinnebiotooppi (nummi, kuiva niitty, tuore niitty, kostea niitty, lehdesniitty, hakamaa, 
metsälaidun, kaskialue) tai b) kasvillisuustyyppi on jokin perinnebiotooppi (merenrantaniityt, 
sisävesien rantaniityt, perinnekasvillisuus, nummet, niityt ja niittymäinen kasvillisuus, kalliokedot, 
kedot, tuoreet niityt, kosteat niityt, tulvaniityt, suoniitty, lehdesniityt, lepikkoniityt, haat, 
metsälaitumet, kaskilaitumet) tai c) Natura-tyyppi on jokin perinnebiotooppi (1630 
Merenrantaniityt, 4030 Kuivat nummet, 6210 Kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella alustalla, 
6230 Runsaslajiset jäkkiniityt, 6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, 6280 Alvarit ja 
kalkkivaikutteiset kalliokedot, 6410 Siniheinäniityt, 6450 Tulvaniityt, 6430 Kosteat 
suurruohoniityt, 6510 Alavat niitetyt niityt, 6530 Lehdes- ja vesaniityt, 9070 Hakamaat ja 
kaskilaitumet) tai d) tavoite on avoimen tai puustoisen perinnebiotoopin hoito.  

• Peltolohkorekisteri ja ympäristösopimukset -aineiston kohteet, joiden sopimustyyppi oli a) 
perinnebiotooppi, arvokas kohde, b) perinnebiotooppi tai c) luonnonlaidun ja niitty. Luonnonlaidun 
ja niitty -sopimuksia ei suljettu tarkastelun ulkopuolelle, koska osa niistä voi koskea LuTU:n 
määritelmän mukaisia perinnebiotooppeja. Monilla luonnonlaidunalueista ei kuitenkaan 
nykyisellään vielä ole merkittäviä perinnebiotooppiarvoja.  

• Pb-inventointien kohdentaminen SYKE 2021 – tulosaineistosta ELY-keskusten erillisaineistot.  

Koska arvio perinnebiotooppialasta riippuu siitä, millaisista alueista ollaan kiinnostuneita, päädyttiin 
tarkastelut tekemään kolmessa luokassa (ks. kuva 10.2). Luokkien yhteispinta-ala on 76 223 ha.  
• Luokka 1 arvokkaimmiksi luokitellut kohteet (22 711 ha):  
• V- ja M-arvoluokkiin kuuluvat kohteet kokonaisuudessaan sekä näiden ulkopuolelle jäävät 

kuviot, joiden perinnebiotooppi kasvillisuustyypin edustavuusluokka erinomainen tai hyvä.  
• Luokka 2 (18 651 ha):   
• Luokkaan 1 sisältymättömät P-arvoluokkiin luokitellut kohteet sekä näiden ulkopuolelle jäävät 

kuviot, joiden perinnebiotooppi kasvillisuustyypin edustavuusluokka tyydyttävä.  
• Luokka 3 (34 861 ha):   
• Luokkiin 1 ja 2 sisältymättömät kohteet sekä näiden ulkopuolelle jäävät kuviot, joiden 

perinnebiotooppi kasvillisuustyypin edustavuusluokka huono (esim. K-arvoluokan kohteet).   
• SYKEn kohdennusanalyysissä käytetyt ELYjen erillisaineistot  
• inventoimattomat perinnebiotooppi- sekä luonnonlaidun ja niitty -ympäristösopimuskohteet    

Perinnebiotooppi-inventoinnin arvoluokituskäytännöstä johtuen luokkiin 1 ja 2 sisältyy edelleen alueita, 
jotka eivät vastaa perinnebiotooppien luontotyyppien LuTU-arvion määritelmiä (Lehtomaa ym. 2018b).  

Perinnebiotooppitiedon kattavuus  
Kaikkia jäljellä olevia perinnebiotooppeja ja perinnebiotoopeiksi kunnostettavissa olevia kohteita ei ole 
löydetty, inventoitu tai tietoa niistä ei ole viety SAKTI:in. Perinnebiotooppien ja perinnebiotoopeiksi 
palautettavissa olevien alueiden kokonaisalan arvioimiseen (ks. kappale 10.1.3.) käytettiin alueellisten 
asiantuntijoiden arvioita (Jokinen 2022) ja perinnebiotooppien päivitysinventoinnin tarpeisiin tuotettua 
paikkatietoaineistoa (Kontula & Heilala 2021, ks. kuva 10.2). 
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Lajitiedot ja analyysit  

Lajiaineistot ja niiden käyttö alueellisten painopisteiden tunnistamiseen on kuvattu yleisellä tasolla kap-
paleessa 3.3 Paikkatietoaineistot ja -analyysit.  

Lajien uhanalaisuusarvioinnissa perinnebiotoopeilla esiintyvää lajistoa on sisällytetty sekä samaan 
ryhmään muiden ihmisen muuttamissa elinympäristöissä elävien lajien kanssa (I – Perinneympäristöt ja 
muut ihmisen muuttamat ympäristöt) että rantaelinympäristön lajeihin (R – Rannat) (Hyvärinen ym. 
2019). Lajistotarkasteluun valittiin uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, joiden ensisijaiseksi elinympä-
ristöksi oli kirjattu jokin seuraavista:  

 
• In – kuivat niityt, kedot ja nummet  
• It – tuoreet niityt  
• Ih – hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet  
• Ik – kosteat niityt (muut kuin rantaniityt)  
• Rin – niittyrannat (Itämeren)  
• Rjn – niittyrannat (järvien ja jokien)  
• Rjt – avoimet tulvarannat (järvien ja jokien)  

 
Tämä hakuehto kattoi 732 lajia, joista 15 (2 %) lintulajeja. Lintuhavaintoja ei sisällytetty alueellis-

ten painopisteiden tarkasteluihin, koska havaintojen suuri määrä suhteessa lintujen pieneen lajimäärään 
olisi tuottanut lintupainotteisen tuloksen. Hankkeen käyttöön ei myöskään ollut hankittu lintujen pesi-
mähavaintojatietoja, vaan havaintoaineisto sisälsi kaikki havainnot. Lintujen lisäksi muita selkärankaisia 
ei tullut tällä hakuehdolla aineistoon.  

Elinympäristö- ja lajistotarkasteluissa käytetyt maskit  

Muissa raportin elinympäristöryhmissä elinympäristöjen suojelutasoa on tarkasteltu kolmella maskilla 
(ks. luku 3.2). Perinnebiotooppien osalta pelkkä suojelu ei kuitenkaan yleensä riitä turvaamaan luonto-
tyyppien säilymistä, ja suojelualueiden ulkopuolisia ympäristösopimuksella hoidettuja perinnebiotoop-
peja on esitetty luettaviksi OECM-alueiksi (Heinonen & Alanen 2022). Siten ympäristösopimuksella 
hoidettavat alueet olisi voitu sisällyttää myös raportissa käytettyihin suojellun ja rajoitetun käytön aluei-
siin (maski 3, ks. taulukko 3.1.). Koska raportin kirjoitushetkellä päätöstä OECM-alueista ei kuitenkaan 
ollut tehty, ympäristösopimusalueet käsiteltiin erillisenä maskina perinnebiotooppitarkastelussa. Tulos-
ten selkeyden vuoksi elinympäristön suojelu- ja hoitotilanteen arviointiin päädyttiin käyttämään kahta 
maskia: maski 1:stä (suojelualueet) ja ympäristösopimuksiin perustuvaa hoitomaskia.   

Koska perinnebiotooppikohteiden kunnostus, hoito ja suojelu voivat vaikuttaa suoraan vain näillä 
kohteilla oleviin lajiesiintymiin, lajistotarkasteluun käytettiin maski 3:n (suojellun ja rajoitetun käytön 
alueet) lisäksi laatuluokat 1, 2 ja 3 kattavaa biotooppimaskia. Tämän maskin ulkopuoliset lajiesiintymät 
eivät todennäköisesti useinkaan ole tuntemattomilla perinnebiotoopeilla, vaan muiksi elinympäristöiksi 
luokiteltavilla alueilla, kuten piennarniityillä ja rannoilla. 

10.2.3 Muut menetelmät 
Tarkastelujen suunnittelussa ja tulosten tulkinnassa konsultoitiin LuTU-perinnebiotooppiryhmän asian-
tuntijoita.  

Perinnebiotooppitiedon kattavuuden arviointi  

Tuntemattomien ja inventoimattomien kohteiden ja luontotyyppien määrää arvioitiin asiantuntijakysely-
aineiston avulla (Jokinen 2022). Perinnebiotooppien päivitysinventoinnin yhteydessä Metsähallituksen 
ja ELYjen alueelliset asiantuntijat olivat arvioineet inventoimattomien perinnebiotooppien ja 
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perinnebiotoopeiksi kunnostettavissa olevien kohteiden määrää kolmella tavalla: 1) luontotyyppiryh-
mien kokonaispinta-alana (pienin-suurin arvio), 2) perinnebiotooppikohteiden kokonaisalana (arvo-
luokittain) sekä 3) SYKE:n kohdennusaineistossa olevien kohteiden määränä (kuinka monta prosenttia 
kohteiden pinta-alasta voisi olla perinnebiotooppeja tai kunnostuskelpoisia kohteita). 

10.3 Suojelun ja hoidon nykytilanne 
Perinnebiotooppien nykyisen suojelu- ja hoitotason arvio riippuu siitä, millaisia alueita tarkasteluun ote-
taan mukaan (ks. kuva 10.3). Perinnebiotooppien suojelu- ja hoitotaso on varsin korkea, jos tarkastelu 
tehdään inventointi- ja ympäristösopimustietojen avulla. Kuva tilanteesta kuitenkin muuttuu, jos tarkas-
telussa huomioidaan inventoimattomat ja hoitamattomat alueet tai muita maatalousympäristöjä.  

Asiantuntijoiden arviot (ks. kappale 10.2.3.) SYKE:n kohdennusaineistoon sisältyvien inventoimat-
tomien perinnebiotooppien tai kunnostuskelpoisten kohteiden määrästä vaihtelivat alueittain: ELY-kes-
kusten asiantuntijoiden vastausten mediaani oli 10 % kohdennusaineiston kohteiden alasta; vastaava 
Metsähallituksen Luontopalveluiden asiantuntijoiden vastausten mediaani oli 2 % kohdennusaineiston 
kohteiden alasta. Nämä arviot vastaisivat karkeasti arvioiden 7 000–36 000 hehtaarin kokonaisalaa. Asi-
antuntijoiden arviot inventoimattomien alueiden ulkopuolella sijaitsevien luontotyyppien pinta-aloista 
osuivat samalle alueelle: kokonaisuudessaan noin 10 000–30 000 hehtaariin (minimi – maksimiala). Ky-
syttäessä arviota inventoimattomien V-, M-, P- ja K-arvoluokkien perinnebiotooppikohteiden määrästä, 
alueiden yhteisarviosta muodostui kuitenkin suurempi: n. 38 000 ha. Nämä erilaiset arviot eivät välttä-
mättä ole merkittävässä ristiriidassa keskenään, koska perinnebiotooppikohteisiin sisältyy usein myös 
muita kuin perinnebiotooppiluontotyyppien kriteerit täyttäviä alueita. Alueellisten asiantuntija-arvioiden 
perusteella inventoitujen tai hoidossa olevien kohteiden ulkopuolella olisi siis edelleen suhteellisesti 
merkittävä osuus perinnebiotoopeista tai sellaisiksi kunnostettavissa olevista alueista. Inventoimattomat 
kohteet sijaitsevat todennäköisimmin alueilla ja paikoilla, joilla hoidon järjestäminen on hyvin vaikeaa – 
siksi rajallisia inventointiresursseja ei jatkossakaan välttämättä suunnata niille. Enemmän kuin tuntemat-
tomien kohteiden määrä, perinnebiotooppien suojelu- ja hoitotason arvioon vaikuttaa kuitenkin se, tar-
kastellaanko niitä erillään muista maatalousympäristöistä vai niiden osana (ks. kuva 10.3).   

 

 

Kuva 10.3. Perinnebiotooppien suojelu- ja hoitotaso laskettuna erilaisin rajauskriteerein: a-c) 
inventoitujen perinnebiotooppien laatuluokittain (ks. luku 10.2.2), d) ottaen mukaan SYKE:n 
kohdennusanalyysin alueet, joilla saattaa sijaita inventoimattomia perinnebiotooppeja tai niillä  
voi olla muutoin merkitystä perinnebiotooppilajistolle, e) ottaen mukaan viljellyt alueet. Koska  
SYKE:n kohdennusaineistoon sisältyy runsaasti kesantopeltoja, kaaviossa esitetään viljeltyjen 
viljapeltojen n. 1 milj. hehtaarin ja rehunurmien n. 800 000 hehtaarin pinta-ala (Luke 2021). 

  



194   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022  

10.4 Suojelu- ja hoitotarpeiden temaattiset painopisteet 
Perinnebiotooppien suojelu- ja hoitotarvetta ja näiden temaattisia painopisteitä voidaan tarkastella 
useista eri näkökulmista, kuten luontotyyppien suojelu- ja hoitotason ja toisaalta lajiston suhteen, mutta 
myös suojelun ja hoidon ekologisen vaikuttavuuden näkökulmista.   

10.4.1 Hoidon merkitys luontotyypeille ja lajeille 
Perinnebiotooppien luontotyypit syntyivät ja säilyvät alueiden perinteisen käytön, eli laidunnuksen, nii-
ton, kaskeamisen, lehdestämisen ja tulvituksen seurauksena. Perinteisen käytön päättymisestä tai vähe-
nemisestä johtuva avoimien alueiden umpeenkasvu on arvioitu sekä avointen että puustoisten perinne-
biotooppien suurimmaksi ja yleisimmäksi uhkatekijäksi. (Lehtomaa ym. 2018a, b)   

Osa luontotyypeistä ja kohteista vaatii lähes katkeamatonta vuosittaista, kohteen ekologisten arvo-
jen säilyttämiseen räätälöityä hoitoa säilyäkseen edustavina tai ollakseen muuttumatta toisiksi luonto-
tyypeiksi. Toisten luontotyyppien ja kohteiden ominaisuudet säilyvät luonnonolosuhteiden – kuten kal-
liokedot kesäisen kuivuuden ja tulvaniityt kevättulvien – ansiosta epäsäännölliselläkin hoidolla. Hoidon 
päättyminen voi myös vaikuttaa eri tavoin eri luontoarvoihin. Metsälaitumien osalta puuston rakentee-
seen liittyvät arvot säilyvät ilman vuosittaista hoitoa, mutta kenttäkerroksen kasvillisuus palautuu takai-
sin metsäkasvillisuudeksi. Avoimilla perinnebiotoopeilla niittykasvillisuus alkaa yksipuolistua umpeen-
kasvun alettua, mutta hyönteisten lajimäärä voi kasvaa siksi aikaa, kun alue tarjoaa elinmahdollisuuksia 
sekä niittyjen että muiden elinympäristöjen lajeille (Pöyry ym. 2006).  

Luontotyypeiltään ja lajistoltaan arvokkaimmat alueet ovat yleensä kohteita, jotka ovat olleet hyvin 
pitkään ja katkeamattomasti karjatalouskäytössä (kuva 10.4). Useiden jäljellä olevien kohteiden lähihis-
toriassa on kuitenkin mahdollisesti pitkäkin hoitokatkos. Vaikka kohteita on otettu uudelleen hoidetta-
vaksi, niiden kasvillisuus ja muu eliöstö ei välttämättä palaudu muistuttamaan tilannetta ennen hoitokat-
koa. Siten kaikki muokkaamiselta ja umpeenkasvulta säilyneetkään kohteet eivät vastaa tehomaataloutta 
edeltäneen ajan luontotyyppejä – varsinkin kun alueiden nykyinen käyttö myös eroaa yleisesti historial-
lisesta käytöstä. Yksi suurimmista perinnebiotooppien käytön muutoksista on aiemmin niitettyjen niitty-
jen muuttuminen laitumiksi: vain äärimmäisen pientä osaa niityistä hoidetaan nykyisin niittämällä. 
Niitto ja laidunnus luovat erilaiset elinolot lajistolle (esim. Oldén ym. 2021), minkä seurauksena niiton 
lopettaminen voi johtaa luontotyyppien muuttumiseen. Myös muutokset laidunnustavassa ja laidunnuk-
seen käytetyn kotieläinlajin vaihtaminen vaikuttavat luontotyyppien ja lajiston säilymiseen (Tälle ym. 
2016). Monilla hoidetuilla kohteilla liian alhainen laidunpaine tai rehevöityminen vaarantavat vaateliai-
den niittykasvien säilymisen ja lammaslaidunnus voi heinittää kohteita. 

Koska eri lajeilla on omat elinympäristövaatimuksensa, tulisi kohteiden hoito räätälöidä lajiston 
mukaan. Luontotyyppien ja lajiston säilymistä uhkaavat sekä hoidettujen perinnebiotooppien pieni 
pinta-ala että niiden laadun heikentyminen. Edustavan perinnebiotooppikasvillisuuden alan osuus on 
pieni monilla ympäristösopimuskohteilla aiemmasta hoitokatkosta – tai hoitotavasta – johtuen. Eläinla-
jiston osalta tietoa sekä lajiston esiintymisestä että erilaisen hoidon vaikutuksista on saatavilla huomat-
tavasti vähemmän kuin kasveista, minkä vuoksi eläinlajien erityisvaatimuksia voidaan huomioida vain 
harvoin.  

10.4.2 Suojelun vaikuttavuus 
Suojelun merkitystä perinnebiotoopeille ei ole tutkittu, mutta Suomen elinympäristöjen tilan edistämis-
toimia tarkastellut Elinympäristöjen tilan edistämisen työryhmä (ELITE) on tehnyt asiantuntija-arvion 
suojelun vaikuttavuudesta perinnebiotooppien turvaamisessa (ks. tietolaatikko 10.1). Suojelu voi vaikut-
taa perinnebiotooppeihin kahdella tapaa: 1) suora vaikutus (suojelu voi turvata suojeltuja kohteita niihin 
kohdistuvilta haitallisilta toimenpiteiltä) tai 2) epäsuora vaikutus (suojelu voi edistää kohteen hoidon 
järjestymistä ja/tai parantaa hoidon laatua). 
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Kuva 10.4. Arvokkaimmat perinnebiotoopit ovat yleensä pisimpään yhtäjaksoisessa karjatalouskäytössä 
olleita alueita (Mälhamn, Parainen). Kuva: Maija Mussaari. 
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TIETOLAATIKKO 10.1  

Elinympäristöjen tilan edistämisen (ELITE) työryhmän arvion mukaan:  

”Pelkällä suojelualueiden perustamisella ei saavuteta perinnebiotooppien tilan parannusta, mutta 
yhdistettynä peruskunnostukseen, jatkuvaan hoitoon sekä riittävään neuvontaan saadaan aikaan 
merkittäviä ekologisia hyötyjä perinnebiotooppien tilassa…   

…Suojelualueen perustaminen varmistaa, että aluetta ei oteta muuhun (esimerkiksi rakennus-) 
käyttöön, ja ettei sitä ojiteta, metsitetä tai puustoa hakata epähuomiossa, koska alueen 
luontoarvoja ei ole tunnistettu tai huomioitu. Lisäksi suojelualueilla kohteen arvot ovat yleensä 
paremmin tiedossa (monipuoliset inventoinnit), arvot on kattavimmin huomioitu hoidon 
suunnittelussa, ja peruskunnostusta sekä hoitoa toteuttavat ammattilaiset tai asiantuntevasti 
ohjeistetut urakoitsijat tai hoitajat. Tällöin kohteiden luontoarvojen potentiaali saadaan 
maksimoitua. Suojelualueen perustaminen varmistaa lisäksi, ettei aiempi panostus kohteeseen 
mene hukkaan.).”  

Työryhmä painotti mietinnössään eri toimenpiteiden yhdistelmiä seuraavasti:  

70–80 prosenttia: neuvonta, peruskunnostus ja laidunnus yksityismailla.  
2–5 prosenttia: neuvonta, peruskunnostus ja niitto yksityismailla.  
15–20 prosenttia: suojelualueen perustaminen, neuvonta, peruskunnostus ja laidunnus.  
0,5–2 prosenttia: suojelualueen perustaminen, neuvonta, peruskunnostus ja niitto.  

Lähde: Raatikainen ym. 2015 

 
LuTU-arvioinnissa perinnebiotooppeihin kohdistuviksi uhkatekijöiksi tunnistettiin: avoimien aluei-

den umpeenkasvu, metsien uudistamis- ja hoitotoimet, lahopuun väheneminen, metsien puulajisuhteiden 
muutokset, vanhojen metsien väheneminen, pellonraivaus, ojitus, rakentaminen (maalla), vesien sään-
nöstely, vesirakentaminen, kaivannaistoiminta, niittyjen rehevöityminen, kuluminen, vieraslajit ja lajien 
siirrot, rehevöittävä laskeuma, ilmastonmuutos, vesien rehevöityminen ja likaantuminen, kuloalueiden 
väheneminen ja kemialliset haittavaikutukset (Lehtomaa ym. 2018a, b). Osa näistä uhkatekijöistä on sel-
laisia haitallisia toimenpiteitä, jotka ovat kokonaan torjuttavissa suojelulla, kuten rakentaminen ja pel-
lonraivaus (ks. kuva 10.5). Toisten uhkien riskiä tai seurauksia voidaan vain vähentää suojelulla; esi-
merkiksi suojelu estää avoimen niityn metsittämisen, mutta pelkkä suojelu ei estä niityn luonnollista 
sukkessiota takaisin metsäksi. Osaa uhkatekijöistä ei ole käytännössä torjuttavissa suojelun keinoin. 

Suojelun suorat hyödyt 

Suojelualueita on yleisesti perustettu alueille, joilla paineet maankäyttöön ovat jo valmiiksi vähäiset, ku-
ten vaikeasti saavutettaville tai muuten hankalasti hyödynnettäville kohteille. Suojelun todellista vaikut-
tavuutta ei siten pystytä arvioimaan vertaamalla suojelualueiden tilannetta suojelemattomiin alueisiin, 
ellei samalla kontrolloida muita vaikuttavia muuttujia. Voidaan olettaa, että esim. peltoviljelyyn sovel-
tuvat kohteet on pääosin jo otettu viljelykäyttöön ja siten jäljellä olevat suojelemattomatkin niityt sijoit-
tuvat paikoille, joissa pellonraivaus ei ole kannattavaa, kuten esim. saariin ja erillään oleviin pieniin 
kohteisiin. Nämä kohteet voivat siten säilyä pellonraivaukselta myös ilman että niistä muodostetaan uu-
sia suojelualueita. Joidenkin uhkatekijöiden osalta tilanne voi kuitenkin muuttua: esimerkiksi kiinteistön 
omistajanvaihdos voi johtaa rakentamiseen ja metsien uudistamis- ja hoitotoimiin kohteilla, jotka ovat 
aiemmin säästyneet niiltä.  
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Kuva 10.5. Uhkatekijöiden merkitys perinnebiotooppiluontotyypeille (x-akselilla luontotyyppien määrä) 
sekä suojelun vaikutus uhkatekijöihin. 

 

Suojelun epäsuorat hyödyt: vaikutus hoidon järjestymiseen 

Suojelemattomilla yksityismailla perinnebiotooppien hoidon järjestäminen on aikaisemmin ollut 
lähes pelkästään maanomistajan varassa. Tästä syystä perinnebiotooppien hoito ja hoidon kohdentumi-
nen ei useinkaan perustu nimenomaan kohteiden ekologisiin arvoihin, vaan maanomistajan tavoitteisiin 
ja mahdollisuuksiin toteuttaa hoitoa. Yksityismailla käytössä olevilla ohjauskeinoilla – neuvonnalla sekä 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi luokitelluille kohteille maksettavalla korkeammalla 
ympäristösopimuksen korvaustasolla (600 eur vs. 450 eur/ha/vuosi) – ei ole saatu kaikkia arvokkaimpia 
kohteita hoidon piiriin. Helmi-elinympäristöohjelman myötä ELY-keskukset voivat hoitaa kunnostuk-
sen ja hoidon järjestelyt maanomistajan suostumuksella. Helmi-ohjelma voi siten edistää suojelematto-
mien alueiden hoitoa vuoteen 2030 asti, mutta ohjelman käytännön vaikutusta kohteiden hoitotasoon ja 
hoidon kohdentumiseen ei vielä voida arvioida.   

Metsähallituksen luontopalvelut vastaa perinnebiotooppien hoidon järjestämisestä ja hoitajan etsi-
misestä valtion omistuksessa olevilla suojelualueilla (VSA) sekä (omistajan suostumuksella) osalla yk-
sityisten omistuksessa olevista suojelualueista (YSA). Suojelu ei kuitenkaan takaa hoitoa alueilla, joilla 
hoidon järjestäminen on käytännön syistä vaikeaa. Kasvillisuustyyppitiedoista laskettuna suojelualuei-
den hoitotaso vaikuttaa ennemminkin alhaisemmalta kuin suojelemattomien alueiden (kuva 10.6). Hoi-
totasot eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia, sillä inventointeja on toteutettu todennäköisesti 
enemmän suojelualueilla. Luontotyyppien hoitotaso näyttää kuitenkin riippuvan enemmän itse luonto-
tyypistä kuin sen suojelutasosta (ks. kuva 10.6). 

Suojelun epäsuorat hyödyt: vaikutus hoidon laatuun 

Perinnebiotooppien hoidon asianmukaisuutta ympäristösopimuksen sopimusehtojen noudattamisen 
osalta valvoo ELY-keskuksen E-vastuualue. ELY-keskuksen Y-vastuualueen rooli ekologisena asian-
tuntijana rajoittuu kohteen hoitosuunnitelman tarkistamiseen, mahdolliseen maastokäyntiin ja näihin pe-
rustuvaan kannanottoon tukikelpoisuudesta. Suojelualueiden ulkopuolisten kohteiden hoitosuunnitelman 
tekee joko maanomistaja, hoitaja tai konsultti. VSA-kohteilla ja maanomistajan suostumuksesta 
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Metsähallituksen vastuulla olevilla YSA-kohteilla hoidon suunnittelusta ja hoitosuunnitelmaan sitoutu-
neen hoitajan etsimisestä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.   

Eri ELY-keskusten Y-vastuualueilla on erilaiset mahdollisuudet tehdä maastokäyntejä, eikä kaikilla 
kohteilla ole pystytty käymään edes ympäristösopimuksen uusinnan yhteydessä (kerran viidessä vuo-
dessa). E-vastuualue suorittaa satunnaisotantana tukivalvontaa vuosittain runsaalla 5 %:lla kohteista.  
E-vastuualueen maastokäynnit keskittyvät tukiehtojen noudattamisen tarkistamiseen. Metsähallituksen 
Luontopalveluiden vastuulla olevilla kohteilla resurssit hoidon laatua tukevaan seurantaan ja neuvontaan 
voivat olla keskimäärin paremmat kuin muilla kohteilla. Yhteistyö ELY-keskuksen Y- ja E-vastuualu-
een kesken sekä Luontopalveluiden ja ELY-keskusten välillä kohteiden hoidon ekologisen laadun val-
vonnassa ja edistämisessä saattaa vaihdella alueittain.  

 

 
Kuva 10.6. Eri luontotyyppiryhmien hoitotaso laskettuna kasvillisuustyyppitiedosta ja 
ympäristösopimuksista: x-akselilla hoidettavana olevien kohteiden osuus suojelualueilla (% pinta-
alasta); y-akselilla hoidettavana olevien kohteiden osuus suojelemattomilla alueilla (% pinta-alasta). 
Suoran yläpuolella olevien luontotyyppiryhmien hoitotaso on korkeampi suojelemattomilla kuin 
suojelluilla kohteilla. 

 
Kohteiden laadukkaan hoidon voi olettaa ylläpitävän tai parantavan kasvillisuustyyppien edusta-

vuutta. Jos suojelualueilla kohteiden hoito on laadukkaampaa kuin muilla kohteilla, tämä voisi näkyä 
eroina kasvillisuustyyppien edustavuudessa. Suojelualueilla hoidossa olevien perinnebiotooppien kas-
villisuustyyppien edustavuus näyttäisikin olevan parempi kuin suojelualueiden ulkopuolisten hoitokoh-
teiden kasvillisuustyyppien edustavuus (ks. kuva 10.7). Hoidon laadun lisäksi eroa saattaa kuitenkin se-
littää kohteiden alun perin parempi edustavuus, hoidon parempi kohdentaminen säilytettävien ja 
kunnostettavien kohteiden suhteen sekä haitallisen maankäytön puuttuminen. Nykyinen paikkatietoai-
neisto ei siten osoita huomattavia eroja suojelualueiden ja suojelemattomien alueiden hoidon vaikutuk-
sissa kasvillisuustyyppien edustavuuteen. 
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Kuva 10.7. Perinnebiotooppiluontotyyppien kasvillisuustyyppien edustavuus hoidetuilla ja 
hoitamattomilla suojelualueilla ja suojelemattomilla kohteilla. Paneelissa a) hoidossa olevien kuvioiden 
edustavuus suojelualueilla (tummanvihreä pylväs) ja suojelemattomilla alueilla (vaaleanvihreä pylväs). 
Paneeli b) Hoitamattomien kuvioiden edustavuus suojelualueilla (vaaleansininen pylväs) ja 
suojelemattomilla alueilla (punaruskea pylväs). Hoitamattomien suojelualueiden kohteiden 
kaksihuippuinen jakauma aiheutuu suuresta alasta huonolaatuisiksi merenrantaniityiksi kirjattuja alueita. 
Koska tämä luokka voi sisältää myös luontotyypin kriteerit täyttämättömiä alueita, joiden tavoitetilana on 
merenrantaniitty (ks. Metsähallitus 2019), paneeleissa c) ja d) huonolaatuiset kuviot on jätetty 
tarkastelun ulkopuolelle. 

10.4.3 Perinnebiotooppien luontotyyppien suojelutarpeet 
Valtaosa (40/42) perinnebiotooppiluontotyypeistä on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Vähiten 
uhanalaisetkin luontotyypit (heinänummet ja varpunummet) on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (Lehto-
maa ym. 2018a,b). Siten kaikkien perinnebiotooppien luontotyyppien voi periaatteessa katsoa olevan 
lisäsuojelun ja erityisesti lisähoidon tarpeessa. Inventoinneissa kerätyn kasvillisuustyyppitiedon perus-
teella luontotyyppien suojelu- ja hoitotasossa saattaa kuitenkin olla suuria eroja luontotyyppien välillä 
(kuva 10.8). 
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Kuva 10.8. Eri luontotyyppiryhmien suojelu- ja hoitotasot kasvillisuustyyppitiedon perusteella:  
a) inventoitujen kasvillisuustyyppikuvioiden suojelu- ja hoitotasot luontotyyppiryhmittäin sekä 
tarkasteluun käytettävissä ollut kasvillisuustyyppitiedon määrä ja b) suojelu- ja hoitotasot  
suhteessa inventoimattomien kohteiden arvioituun määrään (kiekosta puuttuva osa). Arvio  
perustuu ELY-keskusten ja Metsähallituksen Luontopalveluiden arvioihin inventoimattomilla  
kohteilla olevien luontotyyppien maksimipinta-aloista (Jokinen 2022). Maksimialaa käytettiin,  
koska raportin kirjoittamishetkellä SAKTI:in viety kasvillisuustyyppitieto kattoi vain osan inven- 
toiduista perinnebiotoopeista. Huomaa, että osa inventoimattomista kohteista voi olla suojelu- 
alueilla. Pieni osa kohteista voi myös olla hoidossa olevia mutta vielä inventoimattomia kohteita. 

Kasvillisuustyyppiaineiston perusteella parhaiten suojelun piirissä ovat Itämeren rannikon luonto-
tyypit: nummet ja merenrantaniityt. Sisävesien rantaniittyjen suojelutaso on huomattavasti edellisiä hei-
kompi (kuva 10.8a). Myös tuntemattomien tai inventoimattomien kohteiden osuus on suurempi sisäve-
sien rantaniityillä kuin nummilla ja merenrantaniityillä (kuva 10.8b). Hoitotaso vaikuttaa alhaisimmalta 
suoniityillä ja tulvaniityillä, joista myös suuri osa on edelleen inventoimatta. Näiden luontotyyppien 
hoidon järjestäminen on erityisen vaikeaa niiden sijainnista ja ominaisuuksista johtuen. Hakamaiden ja 
metsälaidunten suojelutaso on alhainen verrattuna muihin luontotyyppeihin, mutta hoitotaso suhteellisen 
korkea. Metsälaidunten hoitotason arvioinnissa on kuitenkin kehäpäätelmän riski, koska hoidon aloitta-
minen (aitaaminen ja laiduntaminen) voi johtaa kohteen luokitteluun metsälaitumeksi, kun 
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kasvillisuudeltaan vastaavaa aitaamatonta kohdetta ei pidetä metsälaitumena. Lehdesniittyjen suojelu-, 
hoito- ja tietotaso on korkea suhteessa muihin luontotyyppeihin, mutta niiden kokonaisala on hyvin 
pieni. Kasvillisuustyyppitietoon perustuvan aineiston tulkinnassa on kuitenkin huomioitava, että kasvil-
lisuustyyppitieto ei ole kattavaa ja että inventointien painottuminen suojelualueille verrattuna suojele-
mattomille alueille saattaa vaihdella luontotyyppien välillä: osa havaituista suojelu- ja hoitotason eroista 
saattaa siten olla yli- tai aliarvioita.  

Luontodirektiivin luontotyyppien keskinäistä prioriteettia ja kunnostus- ja hoitotarvetta on määri-
tetty Suomen Natura 2000 -verkoston ja kytkeytyvyyden priorisoidussa toimintaohjelmassa (Prioritised 
Action Framework, PAF) (ks. taulukko 10.1., Ympäristöministeriö 2021). 

Lisäsuojelun vaikuttavuus eri luontotyyppien turvaamisessa   
Koska eri luontotyyppejä uhkaavat eri tekijät, voi suojelun vaikuttavuudessa olla eroja perinnebiotoop-
piluontotyyppien välillä (ks. kuva 10.9), ja toiset luontotyypit siten hyötyä lisäsuojelusta enemmän kuin 
toiset. LuTU-raportissa uhkia on arvoitu uhkatekijöittäin, eikä tarkastelu anna suoraan kokonaiskuvaa 
kaikkien suojelulla torjuttavissa olevien tekijöiden yhteismerkityksestä. Eniten lisäsuojelusta saattaisi 
syntyä suoria hyötyjä hakamaille, metsälaitumille sekä järven- ja joenrantaniityille. Myös tuoreet niityt, 
merenrantaniityt, kosteat niityt, kedot, kalliokedot ja tulvaniityt todennäköisesti hyötyisivät lisäsuoje-
lusta. Lehdesniittyjen, suoniittyjen ja nummien tilannetta lisäsuojelu ei sen sijaan näyttäisi juurikaan pa-
rantavan.  

 

 

Kuva 10.9. Lisäsuojelun merkitys ja suojelulla suoraan torjuttavissa olevat uhkatekijät eri 
luontotyyppiryhmissä (ks. kuva 10.5). 
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Taulukko 10.1. Perinnebiotooppien luontotyyppien kunnostuksen ja hoidon priorisointi sekä tavoitteet 
Suomen Natura 2000 -verkoston ja kytkeytyvyyden priorisoidun toimintaohjelman (PAF) mukaan 
(Ympäristöministeriö 2021).  
* = ensisijaisesti suojeltava luontodirektiivin luontotyyppi; ** = alueet, joilla on potentiaalia kehittyä luontodirektiivin 
liitteen 1 luontotyypeiksi, inventoimattomat luontodirektiivin luontotyypit ja kansallisesti tärkeät perinnebiotoopit; *** 
= nykyinen hoitoala ja vuosina 2021–2027 kunnostettavat alat. 

Prioriteetti 
2021–
2027 

Luontodirektiivin 
luontotyyppi 

LuTU-luontotyyppi Ala 
(ha) 

Hoidossa 
(ha) 

Pitkän aika-
välin kun-
nostustarve 
(ha) 

Kunnostus-
tavoite 
2021–2027 
(ha) 

Hoito-
tavoite 
2021–
2027 
(ha)*** 

Korkea 6270* Runsasla-
jiset kuivat ja tuo-
reet niityt 

TUOREET NIITYT tuoreet pienruohoniityt, 
tuoreet suurruohoniityt KEDOT karut pien-
ruohokedot, heinäkedot, mäkikaurakedot 
(ei kalkkivaikutteiset) 

1500 970 530 420 1390 

Korkea 6530* Lehdes- ja 
vesaniityt 

LEHDESNIITYT LEHTONIITYT lehdesnii-
tyt, vesaniityt, lepikkoniityt (hävinnyt) 

230 100 130 100 200 

Korkea 6210 KEDOT kalkkivaikutteiset pienruohokedot, 
mäkikaurakedot, (vain kalkkivaikutteinen 
osa tyypistä) 

140 28 112 100 128 

Korkea 6510 Alavat niitetyt 
niityt 

TUOREET NIITYT (vain niitetyt) tuoreet 
pienruohoniityt, tuoreet suurruohoniityt, 
tuoreet heinäniityt, 

50 20 80 60 80 

Korkea 6280* Alvarit ja 
kalkkivaikutteiset 
kalliokedot 

KALLIOKEDOT kalkkivaikutteiset kallioke-
dot 

50 5 45 35 40 

Korkea 6230* Runsasla-
jiset jäkkiniityt 

KEDOT, TUOREET JA KOSTEAT NII-
TYT, joilla jäkki runsas; esim. heinäkedot, 
tuoreet heinäniityt, kosteat heinäniityt (ei 
kalkkivaikutteiset), tuoreet pienruohoniityt 

50 10 40 32 42 

Korkea 6410 Siniheinänii-
tyt 

KOSTEAT NIITYT kalkkivaikutteiset kos-
teat niityt 

30 9 21 21 30 

Korkea 6210 Kuivat niityt 
ja pensaikot kalkki-
pitoisella alustalla 

KEDOT kalkkivaikutteiset pienruohokedot, 
mäkikaurakedot, (vain kalkkivaikutteinen 
osa tyypistä) 

10 5 5 5 10 

Keskitaso **Muut kuin luonto-
direktiivin  luonto-
tyypeiksi luokitelta-
vat 

 
45000 22980 22100 9940 32930 

Keskitaso 1630* Merenranta-
niityt 

MERENRANTANIITYT pikkuluikka-hapsi-
luikkamerenrantaniityt, luikka-kaislameren-
rantaniityt, suursaramerenrantaniityt, ma-
talakasvuiset vihvilä-, heinä- ja 
saramerenrantaniityt, korkeakasvuiset me-
renrantaniityt, suolamaalaikut 

6200 3100 3100 2100 5200 

Keskitaso 9070 Hakamaat ja 
kaskilaitumet 

HAKAMAAT jalopuuhaat, lehtipuuhaat, 
sekapuuhaat, havupuuhaat METSÄLAI-
TUMET, joiden puusto syntynyt kaskivilje-
lyn tuloksena 

3400 1700 1700 1300 3000 

Keskitaso 4030 Kuivat num-
met 

NUMMET varpunummet, pienruoho-var-
punummet, heinä-varpunummet KEDOT 
kangaskedot  

2000 240 1060 490 730 

Keskitaso 6450 Tulvaniityt TULVANIITYT kortetulvaniityt, suursaratul-
vaniityt, kosteat heinätulvaniityt, tuoreet 
heinätulvaniityt, tuoreet suurruohotulvanii-
tyt, kuivat pienruohotulvaniityt 

3200 730 270 270 1000 

Matala 6430 Kosteat suur-
ruohoniityt 

KOSTEAT NIITYT kosteat suurruohoniityt 
JÄRVEN- JA JOENRANTANIITYT sisäve-
sien korkeakasvuiset rantaniityt (suur-
ruohoiset osat) 

4000 400 600 30 430 

 Yhteensä 
  

65860 30300 29790 14900 45210 
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Kuva 10.10. Perinnebiotooppilajiston lukumäärä ja uhanalaisuus punaisen kirjan luontotyyppiryhmittäin 
(Hyvärinen ym. 2019).  

Luontotyyppien priorisointi lajistonäkökulmasta  

Lajistoltaan rikkain punaisen kirjan elinympäristöluokka on kuivat niityt, kedot ja nummet, joka on kir-
jattu ensisijaiseksi elinympäristöksi 452/732 (n. 62 %) uhanalaisesta ja silmälläpidettävästä lajista (ks. 
kuva 10.10; Hyvärinen ym. 2019). Muut avoimet ympäristöt on kirjattu ensisijaiseksi elinympäristölle 
216/735 lajista (n. 30 % lajeista). Hakamaat, lehdesniityt ja metsälaitumet on kirjattu ensisijaiseksi 
elinympäristöksi vain 64 lajille (n. 9 % lajeista). Puustoisilla perinnebiotoopeilla voi lisäksi esiintyä 
metsälajeja. Lajien uhanalaisuusarviossa puustoisia perinnebiotooppeja ei kuitenkaan ole kirjattu toissi-
jaiseksi elinympäristöksi yhdellekään uhanalaisista metsälajeista ja vain kahdelle ei-uhanalaiselle metsä-
lajille – tämä saattaa johtua puustoisten perinnebiotooppien pienestä osuudesta Suomen metsäalasta.   

10.4.4 Perinnebiotoopeilla esiintyvien lajien suojelu- ja hoitotaso 
Perinnebiotooppien tarkastelussa käytetty punaisen kirjan elinympäristörajaus (ks. luku 10.2.2) kattaa 
kaikkiaan 2 285 lajia, joista Suomessa hävinneiksi (RE-lajit) on arvioitu 70 lajia ja 67 lajin tiedot eivät 
riitä uhanalaisuuden arviointiin (DD-lajit). KOKASU-hankkeessa suojelun alueellisten painopisteiden 
tarkasteluun käytettyjä uhanalaisia (CR, EN ja VU) sekä silmälläpidettäviä (NT) lajeja on yhteensä 732, 
joista 71 % on hyönteisiä ja lähes neljännes perhosia (ks. kuva 10.11.d). Hyönteisten jälkeen eniten la-
jeja on putkilokasveissa sekä sienissä ja jäkälissä. Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lintulajeja, jotka 
kaikki jätettiin pois paikkatietotarkastelusta, on 15 lajia eli n. 2 % kaikista käytetyn elinympäristörajauk-
sen uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista. 

Lajitiedon kattavuus ja havaintoaineiston vinoumat  

Linnut poissulkien havaintotietoja oli yhteensä 610/717 lajista, joista 567 lajista havaintotietoja oli Man-
ner-Suomesta ja 43 lajista (n. 7 % lajeista) vain Ahvenanmaalta. Aineisto ei siten sisältänyt ollenkaan 
havaintoja 122/732 lajista (n. 17 % lajeista). Osalla lajeista syy tietojen puuttumiseen saattaa olla se, että 
havaintojen sijainti on ilmoitettu vaadittua 100 metrin tarkkuutta epätarkemmin.   

Kun kunkin lajin havaintotiedot muutettiin 100 m x 100 m hilaan havaintoruuduiksi (ks. kappale 
3.3 Paikkatietoaineistot ja -analyysit), eri lajien havaintoruutuja oli yhteensä 23 739, joista 21 562 lajien 
havaintoruutua Manner-Suomesta ja 2 177 (n. 9 % kaikista eri lajien havaintoruuduista) Ahvenanmaalta. 
Osa näistä eri lajien havainnoista osuu samoille hilaruuduille, joten silmälläpidettävistä ja uhanalaisista 
lajeista on tehty havaintoja huomattavasti pienemmältä määrältä ruutuja. 
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Kuva 10.11. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien perinnebiotooppilajien havaintoruutujen painottuminen 
eri lajeihin ja taksoneihin. Paneelissa a) uhanalaiset tai silmälläpidettävät lajit, joiden havaintoruudut 
muodostivat 50 % kaikista Manner-Suomen lajien havaintoruuduista. X-akselilla 100 m x 100 m 
havaintoruutujen määrä kullekin lajille. Listan putkilokasveista ketoneilikalla, horkkakatkerolla, 
keltamataralla, hirvenkellolla ja kelta-apilalla tiedetään olevan suhteellisen paljon kasvupaikkoja 
piennarniityillä; lapinesikolla, tulvakonnanlieolla ja kynäjalavalla puolestaan tulvarannoilla. 
Ruijannuokkuesikosta on paljon havaintoja, koska lajin esiintymiä on inventoitu tarkasti; osa esiintymistä 
on luontaisilla, laiduntamattomilla niittyrannoilla. Paneelissa b) uhanalaiset tai silmälläpidettävät 
eläinlajit, joiden havaintoruudut muodostivat 50 % eläinlajien Manner-Suomen havaintoruuduista. X-
akselilla 100 m x 100 m havaintoruutujen määrä kullekin lajille. Paneelissa c) Manner-Suomen 
havaintoruutujen määrän suhde taksonien välillä. Paneelissa d) lajimäärät ja niiden suhde eliöryhmien 
välillä. 

Alueelliset ja paikalliset erot inventointipanoksessa tuottavat lajiston todellisesta esiintymisestä 
riippumattomia eroja havaintojen määriin. Tämän seurauksena tiettyjen kaupunkien (esim. Helsinki, 
Turku, Hämeenlinna, Tampere, Oulu) ympäristössä sekä mahdollisesti myös suojelualueilla havainto-
määrät ovat suuria verrattuna muihin alueisiin. Alueellisia keskittymiä voivat aiheuttaa myös tiettyjen 
yksittäisten lajien inventointiohjelmat tai lajiasiantuntijoiden kiinnostuksen kohteet. Havainnoista ei 
myöskään voitu poistaa puutarhakasveinakin käytettyjen lajien (kuten ruotsinpihlaja ja tylppöorapihlaja) 
istutuksista tehtyjä havaintoja.  

Havaintotietojen määrä on painottunut voimakkaasti sekä putkilokasveihin että pieneen kasvien ja 
eläinten lajijoukkoon: Manner-Suomessa 17 lajia (15 putkilokasvia, 2 perhosta) muodostivat 50 % kai-
kista havaintoruuduista (ks. kuva 10.11a ja b). Manner-Suomesta oli yhteensä vain 5 651 havaintoruutua 
411 eläinlajista, ja 50 % näistä muodostuu vain 22 lajin havaintoruuduista, joista lähes kaikki ovat per-
hosia. Vaikka perinnebiotoopeilla elävien kovakuoriais-, nivelkärsäis- ja pistiäislajien määrä on suuri 
(ks. kuva 10.11d), lajeista on tehty vain vähän havaintoja (10.11c). Tämä johtuu todennäköisesti suu-
relta osin havainnointiin liittyvistä eroista, kuten havaittavuudesta ja inventointien määrästä, mutta mah-
dollisesti myös eroista ryhmiin kuuluvien ja uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltujen lajien 
esiintymien määrässä.  

Perinnebiotooppien kartoituksessa, suojelussa ja hoidossa huomio on keskittynyt putkilokasvilajei-
hin. Tämä on ollut perusteltua sikäli, että ravintokasvien esiintyminen ja kasvillisuuden muodostama 
elinympäristö vaikuttavat myös eläinten esiintymiseen ja kasvilajit voivat siten toimia indikaattoreina 
vähemmän inventoiduille eläinlajeille. Ilmasto-olosuhteet voivat kuitenkin rajoittaa tietyistä kasvila-
jeista riippuvaisten hyönteisten levinneisyysaluetta enemmän kuin ne rajoittavat kyseisten ravintokas-
vien levinneisyyttä. 

Lajien esiintymien suojelu- ja hoitotason tarkastelu  

Tiedossa olevien perinnebiotooppikohteiden ja ympäristösopimuskohteiden kunnostus, hoito ja suojelu 
voivat vaikuttaa suoraan vain biotooppimaskin sisään jäävillä alueilla oleviin lajiesiintymiin. Havainto-
jen sijoittuminen perinnebiotooppikohteiden ulkopuolelle voi indikoida tuntemattomia, tai jo muiksi 
luontotyypeiksi muuttuneita entisiä perinnebiotooppeja. Todennäköisesti suuri osa näistä lajiesiinty-
mistä sijaitsee kuitenkin muissa sopivissa elinympäristöissä, kuten tienpientareilla ja rannoilla.  

Lajien havaintoruutujen sijoittuminen suojelluille ja suojelemattomille perinnebiotoopeille, sekä 
näiden ulkopuolelle on esitetty uhanalaisuusluokittain kuvassa 10.12. Suurin osa uhanalaisten tai silmäl-
läpidettävien lajien havaintoruuduista sijaitsee biotooppimaskin ulkopuolella. Huomionarvoista on, että 
146 lajista, joista oli havaintoja Manner-Suomen alueelta, ei ollut yhtään havaintoa biotooppimaskin 
kattamilta alueilta. Ainoastaan äärimmäisen uhanalaisiksi luokiteltujen lajien havaintoruudut sijaitsevat 
useammin hoidetuilla tai hoitamattomilla perinnebiotoopeilla kuin niiden ulkopuolella. Uhanalaisten la-
jien esiintymien todellinen osuus tunnetuilla perinnebiotoopeilla on todennäköisesti havaittuakin pie-
nempi, koska laji-inventointeja on tehty useammin arvokkailla perinnebiotoopeilla kuin niiden ulkopuo-
lella. Todennäköisesti myös suojelualueita on inventoitu tarkemmin kuin suojelemattomia alueita, ja 
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tästä johtuen suojelualueilta olevien havaintoruutujen osuus on todellista osuutta suurempi. Koska pe-
rinnebiotooppikohteet ovat monesti suhteellisen pieniä, 100 m x 100 m ruudun osuminen perinne-
biotooppikohteen yhteyteen ei välttämättä tarkoita havainnon sijoittumista itse kohteelle. Toisaalta, 
koska käytettävissä olevassa aineistossa on tieto vain lajin havaitsemisesta – ei esiintymättömyydestä tai 
esiintymien yksilömääristä – ei aineistosta voi päätellä lajien esiintyvyyden tai yksilömäärien eroja tun-
nettujen perinnebiotooppien ja muiden kohteiden välillä. 

 
 

 
Kuva 10.12. Lajien havaintoruutujen sijoittuminen suojelualueille, tunnetuille hoidetuille tai 
hoitamattomille perinnebiotoopeille, sekä näiden ulkopuolelle uhanalaisuusluokittain.   

10.4.5 Muut näkökulmat 

Kytkeytyvyys 

Elinympäristöjen kytkeytyvyyttä joudutaan käytännön syistä tarkastelemaan usein pelkästään pinta-alan 
ja alueiden spatiaalisen jakautumisen perusteella eli nk. rakenteellisena kytkeytyvyytenä. Ekologisesti 
merkityksellisempää olisi kuitenkin elinympäristön toiminnallinen kytkeytyvyys, joka kuvaa lajien yksi-
löiden kykyä levittäytyä (l. dispersoida) elinympäristölaikkujen välillä ja myös onnistua laikkujen asut-
tamisessa (Kimberley ym. 2021). Toiminnallinen kytkeytyvyys riippuu rakenteellisesta kytkeytyvyy-
destä, mutta sisältää myös elinympäristölaikkujen laadun sekä lajien käytettävissä olevat 
levittäytymistavat, kuten liikkumiskyvyttömillä lajeilla tuulen, veden (nk. abioottisia dispersaalivekto-
reita) ja eläinten (nk. bioottinen dispersaalivektori) vaikutuksen.  

 Maataloustilastojen perusteella Suomessa oli vuonna 1959 yhteensä noin 278 000 hehtaaria luon-
nonniittyjä ja raivattuja laitumia, 200 000–225 000 hehtaaria hakamaita ja 1–2 milj. hehtaaria metsälai-
tumia (Lehtomaa ym. 2018a). Perinnebiotooppien määrä oli jo tuolloin pudonnut noin kymmenesosaan 
1860-luvun tilanteesta (Lehtomaa ym. 2018a). Maataloustilastojen niittyalojen tulkintaan liittyy jonkin 
verran epävarmuutta johtuen siitä, että tilastot perustuvat maataloudelliseen – eivät ekologiseen – niityn 
määritelmään (Pykälä 2001), mutta perinnebiotooppien pinta-alan ja siten rakenteellisen kytkeytyvyy-
den romahdusmainen väheneminen on kiistatonta. Koska muiden kuin perinnebiotoopeiksi luokiteltuja 
ruohostomaiden pinta-ala on nykyään huomattavasti suurempi kuin avointen perinnebiotooppien, näiden 
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alueiden suhteellinen merkitys lajistolle on kasvanut. Osa lajeista pystyy hyödyntämään muita ruoho-
maita elinympäristönä tai leviämisessä, mutta toisille lajeille niiden merkitystä on pidetty vähäisenä 
(Oldén ym. 2021, Soons ym. 2005). 

Perinnebiotooppien toiminnallinen kytkeytyvyys on heikentynyt myös muiden tekijöiden kuin 
elinympäristön pirstaloitumisen vuoksi. Koska karjan liikkuminen perinnebiotooppikohteiden välillä on 
vähäistä ja talvirehun teko ja kuljetus perinnebiotoopeilta on käytännössä loppunut, eivät laitumilla kier-
tävä karja ja talvirehun ajo enää kuljeta kasvinsiemeniä ja eläinlajeja. Tiettyjen, riittävän laajan elinpii-
rin omaavien tai muuttavien luonnoneläinten, kuten valkohäntäkauriiden ja joidenkin hanhien, lisäänty-
minen saattaa korvata karjan vähentymistä alueellisesti, mutta niillä on myös muita vaikutuksia 
kasvillisuuteen (ks. Kunttu ym. 2021). Edelleen niittämällä hoidettavat kohteet sijaitsevat kaukana toi-
sistaan rakenteellisen kytkeytyvyyden heikkenemisen vuoksi, eikä siemenillä siksi ole mahdollisuutta 
kulkeutua myöskään niittokaluston mukana kohteelta toiselle. Myös rantaniittyjen luonnollinen tulvimi-
nen on vesien säännöstelyn myötä vähentynyt mikä voi vaikuttaa siementen mahdollisuuteen kulkeutua 
veden mukana. Yksilöiden levittäytymisen lisäksi myös elinympäristölaikkujen asuttamisessa onnistu-
minen on voinut heikentyä jäljellä olevien elinympäristöjen umpeenkasvun ja niiton ja laidunnuksen 
luoman häiriödynamiikan puuttuessa sekä isäntäkasvien vähenemisen vuoksi.  

Kytkeytyvyyden vähenemisen vaikutuksista perinnebiotooppien lajien populaatioihin on tois-
taiseksi hyvin vähän tietoa Suomesta. Koska elinympäristön muutoksen lopullinen vaikutus ilmenee po-
pulaatioissa viiveellä, nykyinen lajiston esiintyminen voi heijastaa historiallisia olosuhteita. Eräässä 
ruotsalaisessa tutkimuksessa on saatu viitteitä siitä, että perinnebiotooppien nykyistä kasvilajistoa selit-
tää historiallinen kytkeytyvyys, ja kasvilajiston taantumisessa olisi 50–100 vuoden mittainen viive 
(Lindborg & Eriksson 2004). Eläinlajiston osalta viiveen on spekuloitu olevan mahdollisesti lyhyempi. 
Alueellisten sukupuuttojen nopeus saattaa kuitenkin riippua myös elinympäristön vähenemisen mää-
rästä. Sukupuutot voivat tapahtua hitaammin, eli sukupuuttovelkaa on jäljellä enemmän sellaisilla alu-
eilla, joilla elinympäristön määrä on taantunut verrattuna sellaisiin alueisiin, joilla se on romahtanut 
(Cousins 2009). Suomalaisissa tutkimuksissa ei ole toistaiseksi saatu näyttöä perinnebiotooppilajiston 
sukupuuttovelasta, mutta nykyisellä tiedontasolla tilannetta ei pysty arvioimaan. Mikäli arvio 50–100 
vuoden viiveestä pitäisi paikkansa myös Suomessa, perinnebiotooppien kasvilajiston taantuminen tulee 
jatkumaan, vaikka jäljellä olevat perinnebiotoopit saataisiin kokonaisuudessaan säilytettyä.   

Lajiston turvaamiseen vaadittavasta perinnebiotooppien ja muiden elinympäristöjen määrästä tai 
verkoston minimikytkeytyvyydestä ei ole esitetty arvioita. Osa lajeista kykenee pitkänmatkan levittäyty-
miseen erillään olevien elinympäristölaikkujen välillä, mutta monet lajit levittäytyvät pääsääntöisesti 
lyhyitä matkoja elinympäristölaikun sisällä. Lajien yksilöiden siirtymien etäisyyksien jakaumat ovat 
tyypillisesti sekä vinoja että huipukkaita: suurin osa yksilöistä levittäytyy alle lajin keskimääräisen etäi-
syyden, harvojen yksilöiden päätyessä poikkeuksellisen pitkien matkojen päähän (Bullock ym. 2017). 
Aktiiviseen liikkumiseen ja sopivan elinympäristölaikun etsimiseen kykenevien eläinlajien osalta tutki-
muksissa on käytetty jopa kahden kilometrin keskimääräistä levittäytymisetäisyyttä (Harlio ym. 2019, 
Raatikainen ym. 2017, Moilanen & Nieminen 2002). Niittykasvien siemenien keskimääräiset levittäyty-
misetäisyydet ovat selvästi tätä lyhyempiä (Bullock ym. 2017). Passiivisesti levittäytyvien kasvien, 
sienten ja jäkälien siemenet ja itiöt voivat kulkeutua joidenkin dispersaalivektorien avulla pitkiäkin mat-
koja (Bullock ym. 2017), mutta koska niiden osuminen sopivaan elinympäristölaikkuun perustuu sattu-
maan, elinympäristön runsaus vaikuttaa suoraan passiivisesti levittäytyvien lajien yksilöiden mahdolli-
suuteen osua sopivaan elinympäristölaikkuun. Koska uhanalaisten lajien jälkeläis- ja siementuotto 
alentuu populaation pienenemisen vuoksi, myös niiden mahdollisuudet asuttaa etäällä sijaitsevia 
elinympäristölaikkuja heikentyvät. 

Jäljellä olevien tunnettujen avointen perinnebiotooppien väliset etäisyydet ovat suuressa osassa 
Suomea liian pitkiä aktiiviseen pitkänmatkan levittäytymiseen kykenevillekin lajeille, jos lajit eivät 
pysty käyttämään varsinaisten perinnebiotooppien lisäksi elinympäristönään myös muita alueita (ks. 
kuva 10.13). Kuten lajitarkastelu osoittaa, suurin osa uhanalaisten lajien havainnoista on 
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perinnebiotooppikohteiden ulkopuolelta (ks. luku 10.4.4, kuva 10.12) ja voi indikoida kytkeytyvyyttä 
perinnebiotooppikohteiden välillä. Siten perinnebiotooppien kytkeytyvyyden tarkastelussa tulisi huomi-
oida myös muut lajistolle käyttökelpoiset alueet. 
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Kuva 10.13. Avointen ja puoliavointen perinnebiotooppien ja muiden ruohostomaiden rakenteellinen kyt-
keytyvyys sekä uhanalaisen ja silmälläpidettävien lajien esiintymisen painottuminen perinnebiotoopeille 
tai niiden ulkopuolelle. Paneelissa a) avointen ja puoliavointen alueiden (latvuspeittävyys alle 30 %) kyt-
keytyvyys 1 x 1 km solukoon rasterissa. Kartalla i) punainen väri osoittaa soluja, joiden etäisyys ympä-
ristösopimuksella hoidossa olevaan avoimeen kohteeseen on alle 1 km; ii) valkoinen väri soluja, joiden 
etäisyys avoimeen, mutta todennäköisesti hoitamattomaan luokan 1, 2 tai 3 (ks. kappale 10.1.2) kohtee-
seen on alle 1 km; iii) harmaa väri soluja, joiden etäisyys avoimeen kohdennusanalyysin (ks. Kap-
pale.10.2.2) kohteeseen alle 1 km; iv) mustissa soluissa etäisyys kaikkiin edellä mainittuihin kohteisiin 
on yli 1 km. Levittäytyminen harmaan tai mustan solun yli edellyttää vähintään yli 2 km alueen ylittä-
mistä, tai muiden alueiden kuin tunnettujen avoimien perinnebiotooppien käyttämistä elinympäristönä. 
Koska osa perinnebiotooppikohteistakin on laadultaan heikkoja ja lajistoltaan köyhiä, kaikki kohteet ei-
vät todellisuudessa ole kaikkien lajien kolonisoitavissa riippumatta niiden sijainnista. Paneelissa b) koh-
dennusanalyysin pinta-alat 10 km x 10 km ruuduilla. Paneelissa c) havainnot uhanalaisista tai silmälläpi-
dettävistä perinnebiotooppilajeista perinnebiotooppimaskin alueella eli tunnetuilla 
perinnebiotooppikohteilla ja ympäristösopimusalueilla (tai niiden läheisyydessä). Paneelissa d) havain-
not uhanalaisista tai silmälläpidettävistä perinnebiotooppilajeista perinnebiotooppimaskin ulkopuolella. 
Koska laji-inventoinneissa on alueellisia vinoumia, paneeleissa c ja d esitettyä alueellisten havaintoero-
jen suuruutta voi pitää vain viitteellisenä. 

Perinnebiotoopit ja ilmastonmuutos 

Perinnebiotooppien vaikutusta ilmastonmuutoksen hillintätavoitteelle voitaisiin tarkastella pinta-alayk-
sikköä kohden laskettuna erona perinnebiotooppien hiilivaraston, hiilinielun sekä niiden hoidosta aiheu-
tuvien maaperä- ja muiden päästöjen määrän ja vaihtoehtoisten maankäyttömuotojen tuottamien hiiliva-
rastojen, -nielujen ja kasvihuonekaasupäästöjen välillä. Perinnebiotooppeja ei kuitenkaan ole katsottu 
tarpeelliseksi tarkastella erillisenä luokkana esim. kansallisessa kasvihuonekaasuinventaariossa. Voi-
daan kuitenkin olettaa, että perinnebiotooppien hiilitase ja maaperän päästöt muistuttavat vastaavia ylei-
sempiä luokkia: metsälaitumet metsiä ja avoimet perinnebiotoopit ruohikkomaita (nurmia, hylättyjä pel-
toja ja joutomaita) sekä nurmilaitumia. Siten perinnebiotooppien säilyttämisen ja niiden hoitopinta-alan 
lisäämisen vaikutuksia voidaan arvioida toimenpiteiden: laidunnuksen, niiton, pensaikon ja puuston 
poiston sekä kulotuksen vaikutusten kautta.  

Elinympäristöjen hiilivarastoja ja hiilensidontakykyä on yleisesti arvioitu keskimääräisen elävän ja 
kuolleen kasvibiomassan määrän avulla. Elävän kasvillisuuden hiilivarasto riippuu maanpinnalla olevan 
elävän kasvimassan määrästä ja maaperässä olevan juuriston massasta. Maanpinnalla hiiltä on lisäksi 
sitoutuneena karikkeeseen. Hiiltä siirtyy kuitenkin myös maaperään kasvintähteinä ja juurieritteinä, joi-
den hajotusta ja liukoisen hiilen muodostumista kontrolloivat maaperän mikrobit. Elävä ja kuollut mik-
robimassa ja maamineraalien pinnalle pitkäaikaisesti sitoutunut liukoinen hiili muodostavat suuren osan 
maaperän hiilivarastosta (Schmidt 2011, Woolf & Lehmann 2019). Toisaalta mikrobitoiminta myös 
tuottaa maaperän kasvihuonekaasujen: hiilidioksidin (CO₂), typpioksiduulin (N₂O) sekä metaanin (CH4) 
päästöjä. Siten kaikki maaperän mikrobeihin vaikuttavat tekijät, kuten maaperän kosteus- ja lämpöolo-
suhteet, mahdolliset muokkaukset sekä laiduneläinten lanta, vaikuttavat sekä maaperän hiilivarastoon 
että päästöihin.  

Suoraan perinnebiotooppien hoidosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä syntyy mm. fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä työkoneissa sekä kulotuksesta. Laidunnukseen käytettävistä eläimistä ja niiden 
hoidosta aiheutuu ympärivuotisia päästöjä. Perinnebiotooppeja laidunnetaan pääosin märehtijöillä, joista 
syntyy metaanipäästöjä. Perinnebiotooppien hoitoon kannustavat tuet voivat vaikuttaa eläinmääriin, 
mutta vaikutuksen suuruutta ei ole arvioitu. Raatikaisen (2019) suuntaa antavan arvion mukaan vajaan 
30 000 hehtaarin laiduntamiseen tarvittaisiin noin 1 400 emolehmää (+vasikat), noin 15 400 muuta nau-
taa, noin 13 000 uuhta (+karitsat) ja noin 1 800 hevosta.   

Perinnebiotooppilaitumilla maaperän kasvihuonekaasupäästöt voivat olla pinta-alaa kohden alhai-
semmat kuin nurmilaitumilla, mutta myös pinta-alaa kohden lasketut tuotokset eroavat: perinnebiotoop-
pien tuottama rehumäärä on huomattavasti pienempi kuin viljeltyjen alueiden, ja sen vuoksi saman 
eläinmäärän elättämiseen tarvitaan niittyjä 2–5 kertainen määrä nurmilaitumiin verrattuna. Siten 
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perinnebiotooppilaidunnus saattaa tuotantotapana aiheuttaa jopa enemmän ilmastopäästöjä kuin hiilensi-
donnan huomioiva nurmilaidunnus – varsinkin kun perinnebiotoopeilla laiduntavien eläinten talvirehu 
joudutaan pääsääntöisesti tuottamaan viljellyillä pelloilla ja nurmilla.  

Johtopäätöksiin perinnebiotooppien ja niiden kunnostuksen ja hoidon vaikutuksesta alueiden hiilita-
seeseen ja päästöihin vaikuttaa se, mitä vaihtoehtoisia maankäyttömuotoja tarkastellaan, mitä päästöjä 
huomioidaan, sekä tarkasteltavan ajanjakson pituus. Suojelualueilla sijaitsevien kohteiden osalta kun-
nostusten ja hoidon vaihtoehtona on antaa kohteiden kehittyä luonnollisen sukkession myötä tai tehdä 
sen ohella luonnontilaa edistäviä ennallistamistoimia, kuten polttoa, lahopuuston lisäämistä ja ojien tuk-
kimista. Suojelualueiden ulkopuolisilla kohteilla luonnollisen sukkession lisäksi vaihtoehtoina on alueen 
maankäyttötavan tai -muodon muutos ja muut kuin perinnebiotooppien hoitoon liittyvät toimenpiteet: 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet (ml. metsittäminen), rakentaminen, pellonraivaus tai ojitus.  

Luontainen sukkessio tai hoito 

Pienellä osalla avoimista perinnebiotoopeista luontainen sukkessio on hyvin hidasta eikä välttämättä 
vaikuta merkittävästi biomassaan sitoutuneen hiilen määrään. Tällaisia kohteita ovat luontaisesti avoi-
mina pysyvät osat kalliokedoista, kedoista ja tulvaniityistä. Valtaosalla kedoista, nummista sekä tuo-
reista ja kosteista niityistä luontainen sukkessio tarkoittaa kuitenkin umpeenkasvua: alkuvaiheessa 
ruoho- ja heinäkasvillisuuden ja karikkeen biomassan lisääntymistä ja myöhemmin pensaiden ja/tai pui-
den biomassan lisääntymistä. Kansallisessa kasvihuonekaasuinventaariossa Suomen mineraalimaan ruo-
hikkomaat, joihin sisältyvät luontaisesti metsittymässä olevat alueet, on arvioitu yleisesti hiilinieluiksi 
(Tilastokeskus 2020). Toisaalta metsästä avoimeksi niityksi tai pelloksi raivatuilta kohteilta voi vapau-
tua metsän sitomaa hiiltä vielä pitkään raivauksen jälkeen (Heikkinen 2016), ja osa Suomen perinne-
biotoopeistakin on verrattain nuoria. Avointen kivennäismaan perinnebiotooppien luontaisen umpeen-
kasvun aiheuttamaa päästövähennystä ei ole arvioitu, mutta joutomaiden kivennäismaa-alueiden 
metsityksen on arvioitu pienentävän kasvihuonekaasujen päästöjä keskimäärin 3,8 tonnia CO2 ekv./ha/v 
ensimmäisen 15 vuoden aikana ja 6,4 tonnia CO2 ekv./ha/v seuraavien 15 vuoden aikana (Luke 2021). 
Myös joen-, järven- ja merenrantaniittyjen sekä suoniittyjen osalta hoidon lopettaminen johtaa karik-
keen ja humuksen tai turpeen sekä elävien kasvien biomassan lisääntymiseen ruovikoitumisen, soistu-
misen tai rahkasammaleen lisääntymisen, pensoittumiseen ja/tai metsittymisen kautta. Avointen perin-
nebiotooppien kunnostus ja hoito kytkeytyy siten erottamattomasti biomassan vähentämiseen ja sen 
kertymisen rajoittamiseen; esimerkiksi tuoreiden niittyjen ja merenrantaniittyjen ekologisessa tavoiteti-
lassa kasvillisuus on pääosin matalaa, jopa vain 10 cm korkuista (PerinneELO 2017). Myös hakojen ja 
metsälaitumien luonnollinen sukkessio johtaa todennäköisesti elävän ja kuolleen puuston biomassan 
määrän kasvuun (Lehtomaa ym. 2018b).   

Koska perinnebiotoopin ylläpitoon tai kunnostukseen tähtäävät hoitotoimet vähentävät alueen kas-
vibiomassaa ja kasvien kasvua, kasvillisuuteen sitoutuneen hiilen määrä vähenee. Hoitotapa kuitenkin 
vaikuttaa biomassan ja ravinteiden mahdolliseen poistumiseen alueelta: puuston raivaus sekä niitto ja 
niitoksen kerääminen poistavat enemmän biomassaa ja ravinteita kuin laiduntaminen. Laidunnuksessa 
maaperään päätyy hiiltä kasvintähteinä ja lantana. Laidunnuksen on havaittu vaikuttavan kasvibiomas-
san lisäksi maaperän mikrobitoimintaan. Kuitenkin sekä alueen lähtötilanne, että laidunnuskäytäntö vai-
kuttavat siihen, kuinka paljon hiiltä kertyy maaperään. Koska tehokkaimmin hiiltä kerryttävässä laidun-
nuksessa pyritään suhteellisen alhaiseen laidunnuspaineeseen ja kerryttämään maanpinnalle kariketta 
(Mattila & Saarinen 2020), se ei ole optimaalinen hoitotapa monille perinnebiotooppiluontotyypeille. 
Lannasta ja virtsasta aiheutuu myös typpioksidipäästöjä, jotka tosin ovat alhaiset maatalouden muista 
tekijöistä johtuviin typpioksidipäästöihin nähden (Tilastokeskus 2020).   

Rantavyöhykkeen perinnebiotooppien ja suoniittyjen hoidon vaikutusten arvioiminen on vaikeam-
paa, koska vetisyyden vuoksi hapettomassa maakerroksessa biomassan hiiliyhdisteistä muodostuu me-
taania. Kohteiden vesitasapainoon vaikuttavat hoitotoimet, kuten tulvittaminen sekä kasvilajisto voivat 
vaikuttaa maaperän päästöihin, mutta vaikutukset voivat olla myös toisiaan kumoavia. Esimerkiksi 
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järviruokokasvuston niittämisen on spekuloitu vähentävän järven metaanipäästöjä, sillä niittämisen 
myötä vedestä poistetaan orgaanista aineista (ks. Myllyviita ym. 2015) ja järviruokokasvuston on ha-
vaittu pumppaavan metaania sedimentistä ilmakehään (Brix ym. 2001). Toisaalta järviruoko myös kul-
jettaa happea sedimenttiin ja siten mahdollisesti vähentää metaanin muodostumista. Niittämisen on 
myös todettu kiihdyttävän ruo’on kautta kulkeutuvaa metaanin kulkua – joskin vain lyhytkestoisesti 
(Zhu ym. 2007). 

Perinnebiotoopin ottaminen muuhun käyttöön  

Pellonraivaukseen, metsän uudistamiseen ja rakentamiseen liittyvät maanmuokkaukset kasvattavat maa-
perän päästöjä ja metsätaloudelliset hakkuut vähentävät biomassaan sitoutuneen hiilen määrää puustoi-
silla perinnebiotoopeilla. Toisaalta kivennäismaan avointen perinnebiotooppien metsitys kasvattaisi alu-
een hiilinielua.   

Perinnebiotooppien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä  

Pinta-alaa kohden arvioitujen vaikutusten lisäksi perinnebiotooppien merkitys on syytä suhteuttaa myös 
niiden kokonaisalaan ja osuuteen maatalousmaasta ja maatalouden päästöistä. Esimerkiksi viljeltyjen ja 
käytöstä poisjätettyjen turvemaapeltojen yhteisala on yli 300 000 hehtaaria ja arvioidut kasvihuonekaa-
supäästöt 8,4 Mt CO₂-ekv. v1 (Tilastokeskus 2020, Lehtonen ym. 2021). Turvemaille kohdennetut toi-
met, kuten metsitys, tuottavat sekä kokonaisuudessa että pinta-alaa kohden laskettuna suuremman il-
mastovaikutuksen kuin mitkään perinnebiotoopeja koskevat toimenpiteet (Lehtonen ym. 2021, Luke 
2021). Pienestä kokonaispinta-alasta johtuen perinnebiotooppien mahdolliset negatiiviset ja positiiviset 
ilmastohyödyt ovatkin merkitykseltään marginaalisia. 

Muut perusteet perinnebiotooppien suojelulle ja hoidolle 

Perinnebiotoopeilla on kohteiden ekologisen arvon lisäksi historiallisia, kulttuurillisia- ja maisema-ar-
voja. Niillä voi olla merkitystä myös alkuperäisrotujen säilyttämisessä, koska alkuperäisrodut soveltuvat 
hyvin kohteiden laiduntajiksi ja ympäristökorvaus voi parantaa eläintenpidon kannattavuutta. 

10.5 Suojelu- ja hoitotarpeiden alueelliset painopisteet 
Perinnebiotooppien suojelun ja hoidon alueellisia painopisteitä on syytä tarkastella vähintään kahdesta 
näkökulmasta: sekä arvoiltaan erilaisten kohteiden alueellisen esiintymisen että lajiston esiintymisen pe-
rusteella. Nämä voivat yhdessä indikoida myös kytkeytyvyyttä ja siten sekä lajiston säilymistä tulevai-
suudessa että palautumista kunnostettaville kohteille. Toimenpiteiden vaikuttavuuden vuoksi olisi pe-
rusteltua huomioida ekologisten tekijöiden lisäksi myös hoidon käytännön toteutettavuus.   

Manner-Suomen suojeltujen ja suojelemattomien perinnebiotooppien yhteisala, hoidettujen ja hoi-
tamattomien perinnebiotooppien kohteiden yhteisala sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien laji-
määrä ja havaintoruutujen määrä metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin on esitetty kuvassa 10.14. Metsäkas-
villisuusvyöhykkeiden sisäisiä hoidon ja suojelun painopistealueita kohteiden pinta-alan ja lajiston 
näkökulmista on tarkasteltu kuvassa 10.15.  

Helmi-ohjelman asettamaan 52 000 hehtaarin hoitotavoitepinta-alaan (Gummerus-Rautiainen ym. 
2021) pääseminen vaatisi, että kaikki arvokkaat perinnebiotoopit sekä lähes puolet huonolaatuisiksi tie-
detyistä tai tarkemmin inventoimattomista (3-luokan) kohteista saataisiin jatkuvaan hoitoon. Ohjelman 
tavoitealaan sisältyy myös 26 000 hehtaarin kunnostaminen. Kun tarkastellaan hoidettujen ja hoitamat-
tomien tunnettujen kohteiden pinta-alan jakautumista yhdessä silmälläpidettävien ja uhanalaisten lajien 
esiintymisen kanssa, perinnebiotooppien hoitotarveala painottuisi Manner-Suomessa hemi- ja eteläbore-
aalisille vyöhykkeille. Hoitamattomien kohteiden kokonaispinta-ala on suuri myös keskiboreaalisella 
vyöhykkeellä, mutta sekä avointen luontotyyppien että silmälläpidettävien ja uhanalaisten lajien määrä 
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on vähäisempi kuin hemi- ja eteläboreaalisilla vyöhykkeillä. Hakamaiden, lehdesniittyjen ja metsälaitu-
mien lajiston esiintyminen painottuu sekin eteläiseen ja erityisesti lounaiseen Suomeen. 
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Kuva 10.14. Suojeltujen, suojelemattomien, hoidettujen ja hoitamattomien perinnebiotooppien pinta-alan 
sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien lajimäärän ja havaintojen määrän jakautuminen metsä-
kasvillisuusvyöhykkeittäin. Paneelissa a) hoidettujen ja hoitamattomien luokkien 1, 2 ja 3 kohteiden (ks. 
kappale 10.1.2) pinta-alat metsäkasvillisuusvyöhykkeillä. Paneelissa b) suojeltujen ja suojelemattomien 
luokkien 1, 2 ja 3 kohteiden pinta-alat metsäkasvillisuusvyöhykkeillä. Paneelissa c) havaintotietoihin pe-
rustuva uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintyminen metsäkasvillisuusvyöhykkeillä. Panee-
lissa d) uhanalaisten ja silmälläpidettävien perinnebiotooppilajien havaintoruutujen määrät metsäkasvilli-
suusvyöhykkeillä. 

Inventoinnissa arvokkaaksi todettuja suojelemattomia perinnebiotooppeja on eniten eteläboreaali-
sella vyöhykkeellä, mutta varsin runsaasti myös keski- ja hemiboreaalisilla vyöhykkeillä. Suojelusta on 
odotettavissa suurin hyöty alueilla ja kohteilla, joilla on maankäytön muutospaineita – siten vyöhykkei-
den välinen pinta-alatarkastelu ei välttämättä anna oikeaa kuvaa lisäsuojelun tehokkaaseen kohdentami-
seen.  

Perinnebiotooppien pinta-alan jakautuminen ja silmälläpidettävien tai uhanalaisten lajien esiintymi-
nen eivät vastaa täysin toisiaan. Eräillä alueilla, joilla perinnebiotooppeja on paljon, silmälläpidettäviä 
tai uhanalaisia lajeja on vähän; tällaisia alueita löytyy esimerkiksi länsirannikolta ja Pohjois-Savosta. 
Rannikon kohteiden tilannetta voi selittää se, että nummet ovat yleensä kasvilajistoltaan ketoja köyhem-
piä (Lehtomaa ym. 2018b). Toisilla alueilla taas kohteita on suhteellisen vähän, mutta lajeja ja havain-
toja paljon; tällainen alue on kaakkoisessa Suomessa (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala), joka näyttäytyy 
havaintotietojen perusteella perinnebiotoopeilla viihtyvien eläinlajien painopistealueena yhdessä koko 
etelärannikon kanssa. Kaakkoisessa Suomessa on tehty aktiivisesti perhosinventointeja, mikä voi näkyä 
havaintotietojen suhteellisessa määrässä muihin alueisiin verrattuna – hyönteisten lajimäärän painottu-
minen eteläisimpään Suomeen on kuitenkin ilmasto-oloista johtuva ja siten odotettavissa oleva ilmiö.  

Kun tarkastellaan havaintoruutujen sijoittumista tunnetuille perinnebiotoopeille ja ympäristösopi-
muskohteille, havaitaan että silmälläpidettäviä tai uhanalaisia lajeja esiintyy lajihavaintotietojen perus-
teella selvästi keskimääräistä enemmän Lounais-Suomesta Keski-Suomeen (Varsinais-Suomi, Pirkan-
maa, Etelä-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uusimaa, Keski-Suomi) ulottuvalla alueella. Perämeren rannikolla 
on toinen suurempi havaintokeskittymä. Nämä alueet nousevat esiin myös Raatikaisen ym. (2017) hoi-
totarpeen kohdentumisesta tekemässä analyysissä (ks. kuva 10.15, paneelit i-l). Perämeren rannikon ha-
vainnoista 85 % kohdistuu vain 11 lajiin (ruijannuokkuesikko, paunikko, ketonoidanlukko, ahonoidan-
lukko, sammakonleinikki, horkkakatkero, jokipaju, perämerensilmäruoho, ketokatkero, 
suikeanoidanlukko, pohjannoidanlukko). Perämeren alue vaikuttaa siten nousevan esiin tiettyjen priori-
teettilajien ja laajojen merenrantaniittyjen inventointien vuoksi, kun taas eteläisemmän alueella on huo-
mattavasti enemmän lajistoarvoja. 

Raportin paikkatietotarkastelut toteutettiin Manner-Suomen alueella, koska Ahvenanmaata ei ole 
otettu mukaan perinnebiotooppi-inventointiin, eivätkä alueen kohteiden tiedot ole SAKTIssa. Ahvenan-
maalla on kuitenkin runsaasti luontotyypeiltään ja lajistoltaan arvokkaita perinnebiotooppeja (ks. Tieto-
laatikko 10.2). 

Hoidon käytännön toteutettavuus  

Pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä on sekä edelleen hoitamattomia arvokkaita kohteita, että paljon edel-
leen inventoimattomia alueita, mutta kohteiden hoidon järjestäminen on monilla paikoilla hyvin vaikeaa 
kohteiden sijainnin ja laiduneläinten vähyyden vuoksi. Parhaat mahdollisuudet hoitoalan lisäämiselle on 
Metsähallituksen luontopalveluiden ja ELY-keskusten alueellisten asiantuntijoiden mukaan hemi- ja 
eteläboreaalisilla vyöhykkeillä (Jokinen 2022). 
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Kuva 10.15. Metsäkasvillisuusvyöhykkeiden sisäisten hoidon ja suojelun painopistealueiden tarkastelu 
kohteiden pinta-alan ja lajiston näkökulmista. Paneelissa a) suojelemattomien luokkien 1 ja 2 perinne-
biotooppikohteiden (ks. kappale 10.1.2) pinta-ala 10 km x 10 km solukoon rasterina. Kartta kuvaa alu-
eellista potentiaalia pinta-alana, jos kaikkien nykyisin arvokkaiden kohteiden suojelua halutaan lisätä 
painottamatta eri luontotyyppejä. Paneelissa b) suojeltujen mutta hoitamattomat luokkien 1 ja 2 kohtei-
den pinta-ala. Kartta kuvaa lisähoitopotentiaalia ja kunnostustarvetta pinta-alana suojelualueilla painot-
tamatta eri luontotyyppejä. Paneelissa c) luokkien 1, 2 ja 3 kohteiden pinta-ala (76 223 hehtaaria). 
Kartta kuvaa hoitotarpeen jakautumista tunnettujen kohteiden pinta-alan jakautumisena painottamatta 
eri luontotyyppejä. Paneelissa d) tunnetuilla kohteilla (biotooppimaskin alueella) olevien havaintoruutu-
jen (NT, VU, EN ja CR-lajit) alueellinen keskittyminen. Kartta kuvaa alueellisia eroja hoidettujen perinne-
biotooppien merkityksessä taantuvalle lajistolle ja mahdollisesti lajiston kykyä kolonisoida kunnostetta-
via kohteita. Koska laji-inventoinneissa on alueellisia vinoumia, paneeleissa esitettyä alueellisten 
havaintoerojen suuruutta voi pitää vain viitteellisenä. Paneeleissa e-f) silmälläpidettävien ja uhanalais-
ten putkilokasvilajien havaintoruutujen runsaus tunnettujen kohteiden ulkopuolella (painotettuna e) ha-
vaintoruutujen määrän ja f) lajien uhanalaisuuden mukaan). Kartat saattavat indikoida perinnebiotoop-
pien toiminnallista kytkeytyvyyttä ja siten putkilokasvilajiston säilymistä ja palautumismahdollisuuksia 
kunnostettaville ja hoitoon otettaville kohteille. Paneeleissa g-h) silmälläpidettävien ja uhanalaisten 
eläinlajien esiintyminen tunnettujen kohteiden ulkopuolella (painotettuna g) havaintoruutujen määrän ja 
h) lajien uhanalaisuuden mukaan). Kartat saattavat indikoida perinnebiotooppien toiminnallista kytkeyty-
vyyttä ja siten eläinlajiston säilymistä ja palautumismahdollisuuksia kunnostettaville ja hoitoon otettaville 
kohteille. Paneeleissa i-l) Manner-Suomen perinnebiotooppien lisähoitoalan kohdentamisesta tehty ana-
lyysi (Raatikainen ym. 2017). Paneelissa i) analyysiin käytetty inventoitujen perinnebiotooppien 30 300 
hehtaarin pinta-alan jakautuminen (josta 19 200 hehtaaria oli hoidossa); paneeleissa j-l) hoitopinta-alan 
lisääminen askeleittain lähes 45 000 hehtaariin asti (paneeli l). Tutkimuksen aineisto painottui 1990-lu-
vulla inventoituihin perinnebiotooppeihin ja valtion mailla sijaitseviin kohteisiin. Lajitietona käytettiin pel-
kästään uhanalaisten putkilokasvien havaintotietoja. Analyysissä nousivat esiin suuri osa rannikkoalu-
eesta sekä eräitä sisämaan alueita. Vaasan seutu Merenkurkussa nousee todennäköisesti esiin laaja-
alaisten suojelualueiden vuoksi, koska havaintoja uhanalaisista lajeista on tuolta alueelta melko vähän. 
Perämeren alue nousee esiin sekä merenrantaniittyjen laaja-alaisuuden että eräiden lajien inventointien 
vuoksi. 

10.6 Yhteenveto 
Perinnebiotooppien turvaamista tarkasteltiin yhtäaikaisesti hoidon ja suojelun suhteen, koska luonto-
tyyppien säilyminen riippuu hoidosta ja koska ympäristösopimuskohteina olevat luontoarvoiltaan arvok-
kaat suojelemattomat perinnebiotoopit tullaan mahdollisesti raportoimaan osana Suomen 30 % tavoit-
teen toteuttamista. Vaikka jäljellä olevien tunnettujen perinnebiotooppikohteiden suojelu- ja hoitotaso 
on varsin korkea, niiden ala on enää vain muutama prosentti maatalousympäristöjen kokonaisalasta. Pe-
rinnebiotooppien suojelu- ja hoitotavoitteita ei siten ole mielekästä tarkastella yksin EU:n biodiversiteet-
tistrategian prosentuaalisten tavoitteiden suhteen.   

Helmi-ohjelman kautta perinnebiotooppien hoitotavoitteeksi on asetettu 52 000 hehtaaria vuoteen 
2030 mennessä. Tavoitteen riittävyydestä lajien uhanalaistumisen pysäyttämiseen ei ole saatavilla ar-
viota. Helmi-ohjelman tulevaa vaikutusta ei voida arvioida pelkästään saavutetuissa hoitohehtaareissa, 
vaan myös hoidon kohdentumisessa ja vaikutuksissa luontotyyppeihin ja lajistoon. Jos yksi perinne-
biotooppien ja muiden ruohostomaiden hoidon päätavoitteista on taantuneiden ja uhanalaisten lajien po-
pulaatioiden turvaaminen, ei kaikkien hoidettavien kohteiden kokonaispinta-ala mittaa hoitotoimien vai-
kuttavuutta. Monet korkeimman hoitoprioriteetin ja lajistoarvon kohteista ovat pienialaisia ja niitä on 
säilynyt vähän. Vastaavasti ympäristösopimuskohteiden pinta-alasta huomattava osuus on luontoarvoil-
taan vähäisiä metsälaitumia.  

Kun raportin tarkastelussa huomioitiin yhtäaikaisesti kohteiden määrä ja kytkeytyvyys, lajiston run-
saus luontotyypeillä ja kohteilla sekä pitkäjänteisen hoidon edellytykset, alueellisen suojelu- ja hoitotar-
peen arvioitiin painottuvan hemi- ja eteläboreaalisille vyöhykkeille. Rannikkovyöhyke nousee kokonai-
suudessaan esiin siksi, että sillä sijaitsee hyvin inventoituja suojelualueita ja laajoja merenrantaniittyjä; 
lounais- ja etelärannikolla lajisto on kuitenkin huomattavasti runsaampi kuin pohjoisempana. Sisämaan 
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kohteiden ja luontotyyppien hoitotason edistäminen vaatii suojelemattomien kohteiden hoidon lisää-
mistä. Kohteiden kunnostusten paikallisessa kohdentamisessa tulisi huomioida hoidon merkitys kohtei-
den nykyiselle ja potentiaaliselle arvolle luontotyyppinä ja lajiston suhteen sekä mahdollisuudet hoidon 
jatkuvuudelle. Kivennäismaan avointen perinnebiotooppien hoitotason parantamista pidetään erityisen 
tärkeänä.  

Lähes kaikkien kohteiden hoito toteutetaan maatalouden ympäristösopimuksilla. Helmi-ohjelmassa 
kohteita kunnostetaan Luonnonsuojelulain tuella. Maatalouden ympäristökorvaus on ollut tehokas vä-
line laidunnettavan perinnebiotooppialan vähenemisen pysäyttämisessä. Ympäristökorvauksen alhaalta 
ylös -toteutustapa soveltuu kuitenkin huonosti sekä perinnebiotooppiverkoston valtakunnan tasoiseen 
suunnitelmalliseen kehittämiseen että hoidon paikalliseen kohdentamiseen ja suunnitteluun. Ympäristö-
sopimusten tukiehdot voivat myös rajoittaa luontotyyppien ja lajien erityistarpeiden huomioimista toi-
menpiteiden toteutuksessa.  

Suojelun merkityksestä kohteiden hoitoon saamisessa tai kasvillisuustyyppien edustavuuden paran-
tamisessa ei saatu selvää näyttöä. Suojelusta on eniten suoraa hyötyä alueilla ja kohteilla, joilla on 
maankäytön muutospaineita. Lisäsuojelun kohdentamisessa vaikuttavinta olisi keskittyä niihin arvok-
kaimpiin ja nykyisin hoidettaviin, tai todennäköisimmin hoidettavaksi saataviin kohteisiin, joita uhkaa-
vat maankäyttötavan muutokset. Metsälaitumien ja hakojen osalta suojelualueen perustaminen on ainoa 
keino varmistaa, ettei kohteella tehdä metsätaloudellisia hakkuita ja puuston uudistamistoimia. Monien 
puustoisten laitumien luontoarvot ovat kuitenkin nykyisellään vaatimattomat, joten suojeluresurssien 
suuntaaminen muille kohteille voi olla perusteltua.   

Perinnebiotooppien rakenteellinen ja toiminnallinen kytkeytyvyys on heikentynyt voimakkaasti. 
Koska jäljellä olevien perinnebiotooppiniittyjen pinta-ala on vähäinen verrattuna muihin ruohostomai-
hin, perinnebiotooppiverkoston kytkeytyvyyden kehittäminen edellyttää kaikkien lajistolle sopivien alu-
eiden huomioimista. Jos kytkeytyvyyden heikkeneminen estää pitkänmatkan levittäytymisen, lajien alu-
eellinen säilyminen riippuu täysin jäljellä olevien elinvoimaisten populaatioiden säilymisestä. 
Tällaisissa tapauksissa elinympäristön hoito pitäisi suunnata ja suunnitella jäljellä olevien lajin asutta-
mien elinympäristöjen mukaan: turvaamalla lajien esiintymät oikeanlaisella hoidolla sekä kunnostaa tai 
perustaa niiden välittömään yhteyteen lisää elinympäristöjä (Soons ym. 2005). Lajiston säilymistä perin-
nebiotooppikohteilla voidaan mahdollisesti edistää parantamalla niiden elinolosuhteita kohteiden kun-
nostuksella ja laadukkaalla hoidolla, mutta aktiiviset lajisiirrot saattavat usein olla ainoa keino, jolla 
kohteilta hävinnyttä lajistoa pystyttäisiin palauttamaan kohtuullisella aikavälillä (Soons ym. 2005). 

10.7 Merkittävimmät tietopuutteet 
Perinnebiotooppiverkoston valtakunnallisesta kehittämisestä on julkaistu toistaiseksi vain yksi tutkimus 
(Raatikainen 2017). Kyseisen analyysin aineisto painottui 1990-luvulla inventoituihin perinnebiotoop-
peihin ja valtion mailla sijaitseviin kohteisiin, ja siinä huomioitiin perinnebiotooppien lajeista vain 
uhanalaisten putkilokasvien esiintyminen. Esimerkiksi eläinlajiston tai kohteiden hoidon käytännön to-
teutettavuuden ottaminen mukaan tarkasteluun voisi muuttaa tuloksia merkittävästi.  

Raportin kirjoitushetkellä kaikkea perinnebiotooppien päivitysinventoinnissa kerättyä kohde- ja la-
jitietoa ei vielä ollut tallennettu SAKTI:in ja LajiGIS:iin. Osa raportin tarkasteluista olisi tästä syystä 
perusteltua uusia, kun tuore aineisto on kokonaisuudessaan käytettävissä.   

Inventoimattomia perinnebiotooppeja tai kunnostuskelpoisia heikentyneitä kohteita oletetaan ole-
van edelleen merkittävä määrä suhteessa tunnettujen kohteiden pinta-alaan. Myöskään kaikkia ympäris-
tösopimuskohteita ei ole inventoitu ja siten varmistettu perinnebiotoopeiksi. Osan kohteista tiedetään 
olevan muita kuin varsinaisia perinnebiotooppeja ja niiden kehityspotentiaali voi myös olla vaatimaton.  
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TIETOLAATIKKO 10.2 

Ahvenanmaan perinnebiotoopit  

Maija Häggblom  

Ahvenanmaalla luonnonniityt ovat olleet perinteisesti tärkeitä, koska viljelysmaan määrä on 
rajallinen. Eräillä paikoilla peltoja ei ollut ollenkaan. Sen sijaan niittyjen, ja etenkin lehdesniittyjen, 
käyttö kehittyi aikaisin. Enimmillään 1700-luvun lopulla Ahvenanmaalla oli erityyppisiä niittyjä yli 
15 000 ha. Pitkään harjoitettiin myös kaksivuotista viljelykiertoa, jossa pellot jätettiin joka toinen 
vuosi kesannolle. 

Maaperän korkeasta kalkkipitoisuudesta, edullisesta ilmastosta ja maankäytön historiasta johtuen 
Ahvenanmaalla esiintyy lajeja, joita ei tavata muualla Suomessa. Ahvenanmaan lajistosta on 
ainakin paikallisesti uhanalaisia 278 lajia. Näistä lajeista 69 on putkilokasveja, 92 sammalia, 71 
sieniä ja jäkäliä sekä 34 perhosia ja 12 lintuja.   

Luonnostaan esiintyviä niittyjä ovat Ahvenanmaalla lähinnä merenrantaniityt ja kallioalueiden 
nummet. Muiden niittyjen syntyminen on vaatinut ihmiskäden ja laiduntavien eläinten työtä. 
Varsinkin lehdesniityt ovat aiemmin olleet tärkeä osa eläinten talvirehun tuotantoa, samalla kun 
eläimet ovat saattaneet niiton ja latvonnan jälkeen myös laiduntaa kyseisillä alueilla. Laidunkauden 
ulkopuolella on lisäksi suoritettu puuston karsintaa muutenkin ja alueet on perinteisesti siivottu 
keväällä ennen ruohokasvien kukintaa. Lehdesten keruu on tavallisimmin tapahtunut latvomalla ja 
oksimalla, mutta varsinkin saaristossa on myös alueita, joilla puusto on versottu kannosta sopivin 
aikavälein.   

Lehdesniittyjen hoito sekä muiden luonnonlaitumien niitto ovat vähentyneet asteittain 1900-luvun 
aikana. Nykyään pääosa hoidossa olevista alueista sijaitsee luonnonsuojelualueilla. Yksityiset 
maanomistajat hoitavat edelleen muutamia alueita. Hoidetuista alueista osa on edelleen 
laidunnuksen piirissä puustoisina laitumina. Tämä edistää alueiden pysymistä avoimina, mutta 
useampi aiemmille lehdesniityille tyypillisistä lajeista tarvitsisi niiton ennen laidunnusta. 
Lehdesniittyjen kasvillisuus on vaihteleva sekoitus niittyjen, rantojen ja suomaiden kasvilajeja. 
Esimerkkeinä voidaan mainita orkideoista seljakämmekkä (Dactylorhiza sambucina), 
miehenkämmekkä (Orchis mascula), maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata subsp. maculata) 
ja valkolehdokki (Platanthera bifolia), pensaskerroksen kasvistosta isotuomipihlaja (Amelanchier 
spicata) ja orapaatsama (Rhamnus cathartica) sekä puukerroksesta saarni (Fraxinus excelsior) ja 
ruotsin- ja limipihlajat (Scandosorbus intermedia ja Hedlundia). Linnustosta voidaan mainita 
pikkusieppo (Ficedula parva), pikkutikka (Dendrocopos minor), palokärki (Dryocopus martius) sekä 
pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes). 

Nykyisin laidunnuksen piirissä on kaikkiaan noin 2000 ha perinnebiotooppeja, joista pieni osa on 
lehdesniittyjä ja loput puustoisia luonnonlaitumia, niittyalueita sekä merenranta-alueita. Alueiden 
hoitoa toteutetaan maatalouden ympäristökorvauksen rahoituksella. Ahvenanmaan rantaniittyjä 
uhkaa kuitenkin edelleen umpeenkasvu niiton ja laiduntamisen puutteen vuoksi. Viime vuosien 
aikana joitakin alueita on pystytty kunnostamaan eri projektien yhteydessä. Kunnostuksia 
rahoitetaan suojelualueiden ulkopuolella lähinnä maatalouden ympäristöohjelman suunnattujen 
toimenpiteiden puitteissa. 

Ahvenanmaan perinnebiotooppien nykyisen tilan selvittäminen olisi tarpeen, jotta suunnitelma 
niiden säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi voitaisiin päivittää. 
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Perinnebiotooppien inventoinneissa on keskitytty putkilokasveihin; tietoa muiden eliöiden esiinty-

misestä on vain vähän. Lajitiedon puutteiden vuoksi kohteiden keskinäisen lajistoarvon arvioiminen on 
epävarmaa ja toisaalta koko lajistoa ei pystytä huomioimaan kunnostusten ja hoidon suunnittelussa. Ra-
portin tarkasteluihin käytetyssä lajihavaintoaineistossa on vinoumia, mutta niiden merkitystä ei pystytty 
arvioimaan.  

Hoidon kohdentamisen ohjauskeinona käytetään porrastettua tukitasoa, mutta sen toimivuutta ei ole 
arvioitu.  

Raportissa ei tehty maankäyttöpaineiden karttatarkastelua; esim. kaavamerkintöjä ja Tapion poten-
tiaalisten metsityskohteiden aineistoa voitaisiin käyttää suojelemattomiin kohteisiin kohdistuvien riskien 
arviointiin.  

Perinnebiotooppien nykyistä merkitystä lajistolle suhteessa muihin ruohostomaihin ei ole arvioitu. 
Siten ei tiedetä, missä määrin uhanalaisen lajiston säilymistä voidaan edistää varsinaisilla perinne-
biotooppikohteilla ja toisaalta muilla alueilla, tai millainen perinnebiotooppien hoitopinta-ala riittäisi 
lajiston säilyttämiseen. Perinnebiotooppilajien sukupuuttovelasta ei toistaiseksi ole näyttöä Suomessa, 
mutta tätäkin aihetta on tutkittu meillä vain vähän. Kasvi- ja hyönteislajien säilymisestä hoidetuilla ja 
hoitamatta jääneillä arvokkaiksi luokitelluilla niitty- ja ketokohteilla tutkitaan parhaillaan SYKE:n 
PEBIHOITO-hankkeessa (Kuussaari ja Heliölä 2021).   

Laiduntavien luonnoneläinten kuten valkohäntäkauriiden ja hanhien vaikutuksista kasvillisuuteen ja 
kasvien siementen levittäytymiseen on siitäkin vain vähän tietoa (Kunttu ym. 2021).  

Raportin tarkastelussa suojelun epäsuorista hyödyistä ei löydetty selvää näyttöä, mutta aiheesta ei 
ole saatavissa muuta tutkimustietoa. 
 

10.8 Toimenpide-ehdotukset 

• Uusia suojelualueita perustetaan tapauskohtaisella harkinnalla kaikkein arvokkaimmille 
kohteille, priorisoiden kohteita, joiden uhkana on maankäyttötavan muutos. Puustoisten 
kohteiden osalta arvokkaita kohteita tulisi pyrkiä ottamaan pysyvään suojeluun osana 
METSO-ohjelmaa. Avointen perinnebiotooppien suojeluun Luonnonsuojelulain 10§:n 
mukaisen perustamisedellytyksen nojalla osoitetaan riittävät määrärahat. 

• Varmistetaan että tieto suojelemattomien perinnebiotooppikohteiden sijainnista on kaikilla 
niillä tahoilla, jotka vaikuttavat maankäyttöön ja edistetään kohteiden huomioimista 
maankäytön suunnittelussa jokaisella kaavatasolla. 

• Varmistetaan hoidossa olevien kohteiden hoidon hyvä laatu. 

• Helmi-ohjelman toteutuksessa painotetaan ekologista vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta 
sekä toimenpiteiden valinnassa että kunnostusten valtakunnallisen ja kohdetason 
kohdentamisessa.  

• Helmi-ohjelman valtakunnallisessa koordinaatioryhmässä ja alueellisissa yhteistyöryhmissä 
etsitään keinoja eri tukijärjestelmien kehittämiseen, tehokkaaseen käyttöön ja kohteiden 
hoidon laadun parantamiseen kunkin kohteen ekologisten arvojen suhteen. 

• Avointen kivennäismaan perinnebiotooppiluontotyyppien hoitopinta-alan ja kohteiden 
niittohoidon lisäämiseen panostetaan suhteessa näiden kohteiden lajistoarvoihin – ei pinta-
alaan. 
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• Puustoisten kohteiden kunnostuksissa priorisoidaan suojelualueiden kohteita kuitenkin 
huomioiden samalla kohteiden muut kuin perinnebiotooppiarvot.  

• Otetaan muut ruohikkomaat mukaan perinnebiotooppiverkoston kehittämisen tarkasteluun ja 
edistetään niiden luontoarvoja. Toimenpiteissä tulisi priorisoida kohteita, joilla on parhaimmat 
edellytykset kehittyä lajistoltaan arvokkaiksi ja lisätä nykyisten hoitokohteiden kytkeytyvyyttä 
riippumatta kohteiden maankäyttöhistoriasta.  
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11 Sisävedet ja rannat 

Sisävesillä kriittisin suojelutarve kohdistuu äärimmäisen tai erittäin uhanalaisiksi 
luokitelluille järvi-, lampi- ja virtavesityypeille, mukaan lukien pienvedet. Samalla 
sisävesien ja niiden rantojen sijaintiin ja lajistoon kohdistuu merkittäviä 
tietopuutteita. Sekä luontotyyppien että lajien tilaa heikentävät erityisesti 
valuma-alueen maankäyttö ja siitä aiheutuva vesistökuormitus sekä 
ihmistoiminta rantavyöhykkeillä. Pelkkä vesistön tai sen osan suojelu ei siten 
riitä, vaan suojelu- ja hoitotoimenpiteitä tarvitaan sisävesien ohella erityisesti 
niiden valuma-alueilla ja rannoilla. Avainasemassa ovat valuma-alueen 
vesiensuojelun tehostaminen ja vesistöjen rantavyöhykkeiden suojelu. Lisäksi 
sisävesien ja rantojen ennallistamistoimia tarvitaan suotuisaan tilaan johtavan 
kehityksen saavuttamiseksi. 

11.1 Johdanto 
Suomen sisävesiluonto on runsas ja monimuotoinen. Suomessa on noin 184 000 luontaista vakavettä eli 
lampea tai järveä (Ranta10 - järvet 2021) ja yli 170 000 kilometriä virtavesiä (Ranta10 - joet 2021, 
Ranta10 - uomaverkosto 2021). Vesiluonnon monimuotoisuutta lisää suuri määrä erilaisia rantoja. Suo-
messa on noin 230 000 km järvien ja lampien rantoja ja yli 2 m leveiden virtavesien rantaviivaa jopa 
340 000 km. Sisävesiluontoon voidaan lukea myös lähteet ja lähteiköt, jotka on tässä tarkastelussa käsi-
telty soiden yhteydessä luvussa 6. 

Sisävesien tilaa ovat muuttaneet paitsi ihmisen suorat toimet, kuten ojitukset ja pienvesien perkauk-
set, virtavesien rakentaminen ja vesien säännöstely, myös epäsuorat valuma-alueelta tulevat vaikutukset, 
kuten ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitus, jotka liittyvät maa- ja metsätalouden, turvetuotannon, 
kalankasvatuksen, asutuksen ja teollisuuden päästöihin ja hajakuormitukseen (Lammi ym. 2018). 

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa sisävesi- ja rantaluontotyyppien lähitulevaisuuden kehi-
tyssuunta katsottiin suurimmalla osalla (54 %) heikkeneväksi ja noin kolmanneksella vakaaksi (32 %) 
(Lammi ym. 2018). Lopuilla (14 %) kehityssuuntaa ei pystytty arvioimaan tiedonpuutteen vuoksi. Ve-
siensuojelussa on vuosikymmenten mittaan koettu myös onnistumisia esimerkiksi jätevesien parantu-
neen käsittelyn ansiosta, mutta kokonaisuudessaan suunta on edelleen heikkenevä ja vesien tilaa paran-
tavat toimet riittämättömiä. Useissa muissa luontotyyppiryhmissä luontotyyppien turvaaminen tapahtuu 
paikallisen suojelun kautta, mutta sisävesillä keskeisiä ovat myös valuma-aluetasolla tilaa parantavat 
toimet (ks. luku 11.3.3).  

11.2 Menetelmät 
Nykyistä sisävesien ja rantojen suojelualueverkostoa ja lajiston, etenkin kalaston, keskeisiä esiintymis-
alueita kartoitettiin paikkatietoanalyyseillä. Tietoa sisävesien ja niiden rantojen luontotyypeistä, lajeista 
sekä vesien- ja luonnonsuojelumenetelmistä koottiin keskeisistä teoksista, hankeraporteista, tutkimuk-
sista sekä lainsäädännöstä.   

11.2.1 Tiedon kokoaminen eri lähteistä 
Sisävesiluonnon suojelutilanteen ja -tarpeiden arvioinnissa lajien tietolähteenä olivat lajien uhanalai-
suusarviointi (Hyvärinen ym. 2019) sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havainnot (Suomen 
Lajitietokeskus 2021). Luontotyyppitason tietolähteenä olivat luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa 
(LuTU) kootut tiedot sisävesiluontotyyppien esiintymisestä, uhanalaisuudesta, uhanalaistumisen syistä 
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sekä tulevaisuuden uhkatekijöistä (Lammi ym. 2018). Lisäksi tarkastelun pohjalla käytettiin erilaisia tie-
tolähteitä ja paikkatietoaineistoja. Kalaston esiintymätietojen tarkasteluun käytettiin koekalastusrekiste-
rin (2021) sähkökoekalastusaineistoa. Sisävesien kalaston tarkastelussa keskityttiin virtavesien lajistoon, 
sillä useat vaelluskalat ovat Suomessa uhanalaisia. Puolet Suomessa pesivistä sisävesilintukannoista on 
arvioitu uhanalaisiksi (Hyvärinen ym. 2019), mutta niitä ei KOKASU-hankkeessa tarkasteltu, sillä ai-
neistoa ei pääosin ole saatavissa avoimista lähteistä vaan lintutieteellisiltä paikallisyhdistyksiltä ja Tiira-
lintutietopalvelusta. Sisävesillä pesivien lintujen osalta esiintyminen suojelualueilla ja niiden ulkopuo-
lella edellyttää jatkotarkastelua.  

11.2.2 Paikkatietoaineistot ja -analyysit 
Sisävesien yleistarkasteluissa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen vakavesi- ja virtavesiaineistoja 
(Ranta10 2021: järvet, joet ja uomaverkosto) ja tarkemmissa luontotyyppitarkasteluissa luontotyyppien 
uhanalaisuusarviointia (LuTU) varten koottuja esiintymäaineistoja järvi-, lampi-, joki- ja rantaluonto-
tyypeistä (Lammi ym. 2018). 

Järvet  

Järviluontotyyppien KOKASU-tarkasteluissa käytettiin LuTU-aineistoa, joka on puolestaan pääasiassa 
johdettu vesienhoidon vesimuodostumien paikkatietokannasta (VHS järvi 2016). On huomattava, että 
aineistossa on puutteita etenkin pinta-alaltaan pienimmissä vakavesimuodostumissa. Uhanalaisuusarvi-
oinnissa sovellettu järvien tyypittely on pitkälti yhteneväinen vesienhoidon pintavesien tyypittelyn 
kanssa näillä poikkeuksilla:   
• Osa vesienhoidon runsaskalkkisista järvistä on LuTU:ssa tyypitetty runsasravinteisiksi.  
• Vesienhoidon lyhytviipymäisillä järvillä ei ole vastinetta LuTU-tyypittelyssä.  
• LuTU:ssa erotetaan voimakkaasti pohjavesivaikutteiset järvet (vesienhoidon tyypiltään nämä järvet 

vaihtelevat), joista on kerätty erikseen kasvillisuuteen perustuvaa asiantuntijatietoa.  
• Alle 10 ha:n vesimuodostumat on katsottu LuTU:ssa lammiksi. 

Järvien suojeluosuuslaskelmat perustuvat pinta-alaosuuksiin, jotka arvioitiin suhteessa eri tavoin suojel-
tuihin tai käytöltään rajoitettuihin alueisiin (ks. suojelumaskien määrittely luvussa 3.2). 

Lammet  

Lampien KOKASU-tarkasteluissa käytettiin LuTU-aineistoa, jossa Suomen alle 10 hehtaarin vakavedet 
on karkeaa lähiympäristötarkastelua hyödyntäen jaettu lampityyppeihin (ks. Lammi ym. 2018). Lam-
pien suojeluosuuslaskelmat tehtiin järvistä poikkeavalla tavalla lukumääriin perustuen. Suojeluosuudet 
arvioitiin lampien keskipisteiden perusteella suhteessa eri tavoin suojeltuihin tai käytöltään rajoitettuihin 
alueisiin (ks. suojelumaskien määrittely luvussa 3.2). 

Vakavedet yhdessä 

Järvien ja lampien yhteispinta-alan suojeluosuuksia arvioitiin aineiston Ranta10 - järvet (2021) avulla. 
Laskelmasta poistettiin rakennetut altaat. Tässä laskelmassa ovat mukana sekä vesimuodostuma-aineis-
toon (VHS järvi 2016) kuuluvat että siitä puuttuvat vakavedet. Vesienhoidon suunnitteluun sisältyvien 
ja sen ulkopuolisten vakavesien lukumääriä ja sijaintitietoja tarkasteltiin järvirekisterin (2012) tietojen 
avulla. 

Joet 

Jokiluontotyyppien KOKASU-tarkasteluissa käytettiin LuTU-aineistoa, joka on pääasiassa muodostettu 
vesienhoidon vesimuodostumien paikkatietokannasta (VHS joki 2016). Jokiaineistossa on puutteita 
etenkin pienimmissä virtavesityypeissä. Puroja on aineistossa vain muutama, eivätkä pikkujokien ai-
neistot ole kattavia. LuTU-aineistoon sisältyvät myös meanderoivat joet. Uhanalaisuusarvioinnissa 
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sovellettu jokien tyypittely on pitkälti yhteneväinen vesienhoidon pintavesien tyypittelyn kanssa näillä 
poikkeuksilla: 
• Vesienhoidon kangasmaiden ja turvemaiden joet on yhdistetty LuTU-tyypeiksi erittäin suuret joet, 

suuret havumetsävyöhykkeen joet ja keskisuuret havumetsävyöhykkeen joet. 
• Meanderoivat uomat voivat olla päällekkäisiä vesimuodostumatietokannan jokiaineiston kanssa eli 

vesienhoidon virtavesityypin esiintymä voi olla kokonaisuudessaan tai osin myös meanderoiva 
virtavesi. 

Jokien suojeluosuuslaskelmat perustuvat virtavesien pituuksiin ja niiden sijaintiin suhteessa eri tavoin 
suojeltuihin tai käytöltään rajoitettuihin alueisiin (ks. suojelumaskien määrittely luvussa 3.2).  

Rannat 

Järvien ja lampien rantavyöhykkeen suojelutilannetta selvitettiin aineiston Ranta10 - järvet (2021) 
avulla. Järvet ja lammet puskuroitiin 20 metriä leveällä vyöhykkeellä ja tälle rantakaistaleelle laskettiin 
suojeluosuudet vesienhoitoalueittain käyttäen luvussa 3.2 määriteltyjä suojelu- ja rajoitetun käytön alue-
aineistoja. Vastaavasti suojeluosuudet laskettiin myös järvien, lampien ja jokien hiekkarannoille (LuTU-
hiekkarannat 2018). 

Pienet virtavedet 

Pienten virtavesien suojelutilannetta tarkasteltiin käyttäen PUROHELMI-hankkeessa mallinnettua luon-
nontilan muuttuneisuutta (SYKE 2021a). Paikkatietopohjaisessa mallinnuksessa purojen luonnontilai-
suus on jaoteltu viiteen eri luokkaan habitaatin muuttuneisuuden perusteella. Aineistoon poimittiin 
Ranta10-aineistosta mukaan kaikki valuma-alueeltaan alle 100 km2 uomat (noin 105 000 kpl keskimää-
rin kilometrin pituista uomaa). Ennusteet on raportoitu sellaisille Ranta10-aineiston purouomille, joiden 
valuma-alueella on turvemaita. KOKASU-hankkeen paikkatietoanalyysiin otettiin mukaan habitaatti-
mallin kaikki kolme tarkkuustasoa (tarkka, keskitarkka ja epätarkka).  

Luontodirektiivin luontotyypit 

Luontodirektiivin luontotyyppejä tarkasteltiin erikseen niiden tyyppien osalta, jotka pääosin vastaavat 
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin luontotyyppejä. Luontodirektiivin sisävesiluontotyyppejä voitiin 
ottaa KOKASU:n paikkatietotarkasteluihin vain siltä osin kuin ne sisältyvät vesienhoidon vesimuodos-
tumien paikkatietokantaan (VHS järvi 2016, VHS joki 2016). Toisin sanoen pienimmät vaka- ja virtave-
sityypit eivät ole sisältyneet laskelmissa käytettyihin aineistoihin. Luontodirektiivin sisävesiluontotyypit 
on muodostettu vesienhoidon ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaisista tyypeistä seuraa-
vasti: 
• Karut ja kirkasvetiset järvet (3110): vesienhoidon pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet 

(Vh), suuret vähähumuksiset järvet (SVh), matalat vähähumuksiset järvet (MVh) ja Pohjois-Lapin 
järvet (PoLa). Nämä vastaavat pääasiassa myös luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 
järviluontotyyppejä. 

• Niukka–keskiravinteiset järvet (3130): luontotyypistä ei ole luotettavaa aineistoa, eikä sitä ole 
tarkasteltu KOKASU:ssa eikä LuTU:ssa. 

• Kalkkilammet ja -järvet (3140): vesienhoidon runsaskalkkiset järvet (Rk) sekä SAKTI:n (2016) 
kuviotiedot kalkkilammista ja -järvistä (3140). 

• Luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150): vesienhoidon runsasravinteiset järvet (Rr) sekä 
runsaskalkkisista järvistä (Rk) Kittilän Stratiotes-järvet ja Kainuun eteläpuoliset järvet. 
Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin luontotyyppi runsasravinteiset järvet sisältyvät 
luontodirektiivin luontotyyppiin runsasravinteiset järvet (3150). 

• Humuspitoiset järvet ja lammet (3160): vesienhoidon pienet humusjärvet (Ph), keskikokoiset 
humusjärvet (Kh), suuret humusjärvet (Sh), runsashumuksiset järvet (Rh), matalat humusjärvet 
(Mh) ja matalat runsashumuksiset järvet (MRh), jotka pääosin vastaavat luontotyyppien 
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uhanalaisuusarvion mukaisia järviluontotyyppejä. Valtaosa pienimmistä humuspitoisista 
vakavesistä puuttuu tästä aineistotarkastelusta. 

• Pikkujoet ja purot (3260): vesienhoidon pikkujoet (Pk, Pk-Po, Psa ja Pt) ja purot (Pro) pois lukien 
keinotekoiset tai voimakkaasti muutetut virtavedet. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa nämä 
sisältyvät kolmeen pikkujokien ja purojen sekä kolmeen latvapurojen luontotyyppiin. Valtaosa 
pienimmistä virtavesistä puuttuu tästä aineistotarkastelusta. 

• Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210): vesienhoidon keskisuuret (Kk, Kk-Po, Ksa, Kt ja 
Kt-Po), suuret (Sk, Sk-Po, Ssa, St ja St-Po) ja erittäin suuret (ESk, ESk-P ja ESt) virta-
vesimuodostumat, jotka eivät ole voimakkaasti muutettuja ja joiden hydromorfologian ei ole 
arvioitu muuttuneen merkittävästi. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa keskisuuret, suuret ja 
erittäin suuret virtavedet ovat vastaavina tyyppeinä, sillä erotuksella, että kussakin kokoluokassa 
kivennäis- ja turvemaiden joet on yhdistetty.  

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien sisävesi- ja rantalajien esiintyminen 

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien aineistoa ja käsittelyjä kuvataan yhteisesti luvussa 3.3. Sisäve-
sien ja rantojen KOKASU-tarkasteluun (esim. ns. heat map -kartat) on otettu mukaan ensisijaisesti seu-
raavissa elinympäristöissä elävät uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit (vrt. Hyvärinen ym. 2019): Vs = 
järvet ja lammet, Vsk = karut järvet ja lammet, Vsr = rehevät järvet ja lammet, Va = lampareet ja allikot 
(myös rimmet), Vj = joet, Vp = purot ja norot, Vk = kosket, Rj = järven- ja joenrannat, Rjm = rantamet-
sät, Rjmt = tulvametsät, Rjml = metsäluhdat, Rjp = rantapensaikot, Rjl = luhtarannat, Rjn = niittyrannat, 
Rjr = ruovikot, Rjs = sora-, somerikko- ja kivikkorannat, Rjh = hietikkorannat ja Rjt = avoimet tulvaran-
nat. Lajien uhanalaisuusarvioinnissa vesiluonnon kokonaisuuteen kuuluvat lähteiköt (Vl) ja niiden la-
jisto on KOKASU:ssa tarkasteltu soiden yhteydessä (luku 6). On huomattava, että Lajitietokeskuksesta 
ladatusta lajien havaintoaineistosta (Suomen Lajitietokeskus 2021) puuttuvat pitkälti havainnot selkä-
rankaisista lajeista, mukaan lukien kaloista. Myös vesi- ja rantalinnut on jätetty tarkasteluista kokonaan 
pois. 

Luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V lajit 

Luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V lajeista tarkasteltiin ensisijaisesti sisävesi- ja rantaelinympäris-
töissä eläviä ja KOKASU-hankkeen lajiaineistoon (Suomen Lajitietokeskus 2021) tai erikseen tarkastel-
tuun koekalastusrekisteriin sisältyviä lajeja.  

Sisävesilajeista suojelutilannetta ja suojelutarpeita selvitettiin tarkemmin kalojen osalta. Virtavesien 
kalalajeista tarkasteluun valittiin lohen (Salmo salar, erittäin uhanalainen (EN), luontodirektiivin (Luon-
todirektiivi 92/43/ETY) liitteet II ja V) ja taimenen (Salmo trutta, EN) lisäksi ankerias (Anguilla an-
guilla, äärimmäisen uhanalainen (CR)), kivisimppu (Cottus gobio, elinvoimainen (LC), luontodirektii-
vin liite II) ja harjus (Thymallus thymallus, sisävesillä silmälläpidettävä (NT), liite V). Näiden lajien 
esiintymistä tarkasteltiin alueellisesti.  Kunkin lajin havainnot poimittiin koekalastusrekisterin sähkö-
koekalastusaineistosta, ja niistä tuotettiin lajikohtaiset lämpökarttaesitykset (heat map) kuvaamaan la-
jien runsaimpia esiintymishavaintoja. Taimenen ja harjuksen osalta tarkastelu tehtiin sekä kaikista ha-
vainnoista että suojelualueiden ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuolisista havainnoista. Paikkatieto-
ohjelmassa (QGIS versio 3.16.4) havaintojen tiedot liitettiin 100 m × 100 m ruutuihin siten, että jokai-
seen ruutuun tuli tieto siitä, kuinka monta lajin havaintoa siinä esiintyy. Havaintojen ajankohdaksi valit-
tiin muiden elinympäristöjen tapaan vuosina 1990–2020 kerätty havaintoaineisto. Ruutuja tarkasteltiin 
päällekkäin suojelualueiden ja rajatun käytön alueiden kanssa (ks. luku 3.2).   

Vesistökunnostusten tiedot 

Vesistökunnostusten tiedot koottiin useasta eri lähteestä. Aineistosta Vesistötyöt VESTY (2020) poimit-
tiin valmistuneiksi ja toteutuksessa oleviksi luokitellut järvi- ja virtavesikunnostukset. Suojelualueiden 
kuviotietojärjestelmä SAKTI:sta (2022) saatiin lisäksi valtion mailla tehdyt virtavesikunnostukset 
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(toteutetut kunnostukset, virtavesikohteiden kunnostustilanne). Tarkasteluun otettiin myös Vesistökun-
nostajan karttapalveluun (2020) joulukuuhun 2021 mennessä ilmoitetut toimenpiteet.   

11.3 Suojelun nykytilanne ja suojelutarpeiden painopisteet  
Suojelutarpeiden temaattiset painopistealueet jaoteltiin luontotyyppeihin ja lajeihin. Lisäksi tarkasteltiin 
valuma-alueen maankäytön vaikutusta sisävesien tilaan ja vakavesien, eli järvien ja lampien, merkitystä 
hiilirikkaina ekosysteemeinä.  Vesimuodostumien lisäksi tarkastelussa olivat mukana sisävesiin liittyvät 
rantaluontotyypit. 

11.3.1 Sisävesi- ja rantaluontotyypit 
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa kaikista sisävesien ja rantojen ryhmässä tarkastelluista 
luontotyypeistä uhanalaisiksi (CR, EN, VU) on arvioitu koko maassa 20 % (12 luontotyyppiä), silmällä-
pidettäväksi 25 % (15 luontotyyppiä) ja säilyväksi 22 % (13 luontotyyppiä). Puutteellisesti tunnetuiksi 
on arvioitu koko maassa 32 % tarkastelluista sisävesiluontotyypeistä. Pääosa puutteellisesti tunnetuista 
on rantaluontotyyppejä. Alueellisesti sisävesi- ja rantaluontotyyppien tilanne on Etelä-Suomessa hei-
kompi (35 % luontotyypeistä arvioitu uhanalaisiksi) verrattuna Pohjois-Suomeen (9 % luontotyypeistä 
arvioitu uhanalaisiksi). (Lammi ym. 2018.) 

Rehevöityminen, likaantuminen, vesirakentaminen ja ojitus ovat merkittävimmät sisävesien ja sisä-
vesiluontotyyppien tilaa heikentävät tekijät. Myös maa- ja metsätaloudella, vesistöjen säännöstelyllä ja 
rantarakentamisella on ollut merkittävä vaikutus vesistöjen ja sisävesiluontotyyppien tilan heikentymi-
seen. Erityisen heikossa tilassa ovat savikkoalueille painottuvat sisävesiluontotyypit, joihin lukeutuvat 
kaikki savikkoalueiden virtavesiluontotyypit sekä runsasravinteiset järvet ja lammet. Virtavesien, eli jo-
kien ja purojen, tila on heikentynyt erityisesti pitkään jatkuneen ja intensiivisen maankäytön seurauk-
sena. Purojen tilaa ovat lisäksi heikentäneet aiemmin 1900-luvulla tehdyt uomien suoristamiset ja uitto-
perkaukset. (Lammi ym. 2018.) 

Luontotyyppien suojelun nykytilanne  

Sisävesiluonnon suojelutilannetta tarkasteltaessa on tärkeää huomata, että paikkatietoaineistoista saa-
tavat suojeluosuusarviot kertovat vain vähän sisävesien luontotyyppien ja lajien esiintymien tilasta. Alla 
esitetään suojeluosuusarviot laskettuna samaan tapaan kuin muissa elinympäristöluvuissa, mutta sisäve-
siluonnossa valuma-alueiden kokonaisvaltaisen tarkastelun merkitystä ei voi liiaksi painottaa – näennäi-
sesti suojeltu vesipinta-ala ei ole turvassa valuma-alueelta tulevilta muutospaineilta (ks. luku 11.3.3). 

Järvet 

Järviluontotyypeistä runsasravinteiset järvet on arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN) ja suurin osa muista 
silmälläpidettäviksi (NT) (Lammi ym. 2018). Runsaskalkkiset järvet sekä voimakkaasti pohjavesivai-
kutteiset järvet on puolestaan arvioitu puutteellisesti tunnetuiksi (DD).  Järviluontotyypeistä ainoastaan 
runsashumuksiset ja keskikokoiset humusjärvet on arvioitu elinvoimaisiksi (LC) (kuva 11.1).  Vähähu-
muksisten ja runsaskalkkisten luontotyyppien kehityssuunta on heikkenevä, kun taas humusjärvien ti-
lanne on pääosin vakaa. Pohjois-Lapin järvien sekä tunturi- ja kalkkilampien kehityssuunta ei ole tie-
dossa.  
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Kuva 11.1. Repovesi Kouvolassa on esimerkki keskikokoisesta humusjärvestä, joka on arvioitu 
valtakunnallisesti säilyväksi luontotyypiksi (Lammi ym. 2018). Kuva: Seppo Tuominen. 

 
Kaikkien luontaisten järvien ja lampien (Ranta10 - järvet 2021) pinta-alasta 5 % on suojelualueilla 

ja yhteensä 19 % suojelualueilla tai rajoitetun käytön alueilla (kuva 11.2a).  Suojeluosuudet ovat suu-
rimmat pienimmissä vakavesissä. Kaikkien vakavesien yhteenlasketusta pinta-alasta 4,5 % on kooltaan 
alle 10 hehtaarin lampia, 6,5 % 10–50 hehtaarin järviä ja noin 89 % yli 50 hehtaarin järviä. 

Vesienhoidon vesimuodostuma-aineistossa (VHS järvi 2016) olevien järvien pinta-alasta puoles-
taan 4 % on suojelualueilla ja yhteensä 21 % suojelluilla tai käytöltään rajoitetuilla alueilla (kuva 
11.2b). Suojelutilanne on paras Pohjois-Lapin järvillä (NT), joiden pinta-alasta 74–90 % sijaitsee suojel-
luilla tai käytöltään rajoitetuilla alueilla. Pienimmät arvioidut suojeluosuudet ovat puolestaan runsashu-
muksisilla järvillä (LC), joiden pinta-alasta vain 1–4 % on suojeltua tai käytöltään rajoitettua. Erittäin 
uhanalaiseksi (EN) arvioiduista runsasravinteisista järvistä suojelualueille sijoittuu 5 % pinta-alasta ja 
suojelluille tai käytöltään rajoitetuille yhteensä 10 % pinta-alasta. 

Järviluontotyyppejä voidaan tarkastella myös luontodirektiivin luontotyyppien kannalta. Suojelu-
tason arvioinnissa luontodirektiivin sisävesiluontotyyppien suojelutaso on monin osin kaksijakoinen. 
Boreaalisella vyöhykkeellä jokaisen järviluontotyypin suojelutaso on arvioitu epäsuotuisaksi (karut ja 
kirkasvetiset järvet (3110), niukka-keskiravinteiset järvet (3130), kalkkilammet ja -järvet (3140), luon-
taisesti runsasravinteiset järvet (3150) sekä humuspitoiset järvet ja lammet (3160)). Sen sijaan alpiini-
sella vyöhykkeellä suojelutaso on osalla tyypeistä arvioitu suotuisaksi (karut ja kirkasvetiset järvet 
(3110) ja humuspitoiset järvet ja lammet (3160)) (Ympäristöhallinto 2020a). Luontodirektiivin 
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sisävesiluontotyyppejä heikentävät samat tekijät kuin luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaisia 
sisävesiluontotyyppejä: vesirakentaminen, vedenpinnan laskut, valuma-alueiden maankäyttö, haja- ja 
pistekuormitus. 

Luontodirektiivin järviluontotyypeistä suojelun tai rajoitetun käytön piirissä on karuista ja kirkasve-
tisistä järvistä (3110) noin 29 %, kalkkilammista ja -järvistä (3140) noin 13 %, luontaisesti runsasravin-
teisista järvistä (3150) arviolta 10 % ja humuspitoisista järvistä ja lammista (3160) noin 13 %. Laskel-
mat ovat jossain määrin epätarkkoja, koska niistä puuttuu pääosa lammista sekä pienimmät järvet.  

 

 

 
Kuva 11.2. Kaikkien luontaisten vakavesien eli järvien ja lampien suojeluosuusarviot (a) sekä 
järviluontotyyppien suojeluosuusarviot (b) luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Lammi ym. 2018) 
kootun järviaineiston perusteella (perustuu pääasiassa aineistoon VHS järvi 2016). 
Luontotyyppikohtaiset laskelmat ovat jossain määrin epätarkkoja, koska tarkastelusta puuttuvat 
pienimmät järvet. Suojelualueiden ja rajoitetun käytön alueiden luokitus on selitetty luvussa 3.2. 

0 20 40 60 80 100

Kaikki yhteensä

Alle 10 ha

10 - 50 ha

Yli 50 ha

a) Kaikkien järvien ja lampien pinta-alaosuudet koko- ja suojeluluokittain

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Pohjois-Lapin järvet (NT)

Voimakkaasti pohjavesivaikutteiset järvet (DD)

Suuret vähähumuksiset järvet (NT)

Matalat vähähumuksiset järvet (NT)

Suuret humusjärvet (NT)

Matalat runsashumuksiset järvet (NT)

Matalat humusjärvet (NT)

Runsaskalkkiset järvet (DD)

Runsasravinteiset järvet (EN)

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (NT)

Pienet humusjärvet (NT)

Keskikokoiset humusjärvet (LC)

Runsashumuksiset järvet (LC)

Järviluontotyypit yhteensä

b) Järvien pinta-alaosuudet luontotyypeittäin ja suojeluluokittain

Suojelualueilla (%) Lisänä Natura 2000 -alueilla (%)
Lisänä muilla rajoitetun käytön alueilla (%) Ei suojeltu tai käytöltään rajoitettu (%)



232   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022  

Lammet 

Lampiluontotyypeistä runsasravinteiset lammet on arvioitu erittäin uhanalaisiksi (EN) ja harjulammet, 
metsälammet, suolammet ja kalkkilammet silmälläpidettäviksi (NT). Puutteellisesti tunnettuja (DD) 
ovat lähdelammet ja kausikuivat lammet. Säilyviksi (LC) on arvioitu ainoastaan kaksi lampityyppiä, 
kalliolammet ja tunturilammet. (Lammi ym. 2018.) 

Lampien suojeluosuusarvioinnissa käytettiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa tehtyä kar-
keaa lampityypittelyä (ks. Lammi ym. 2018). Lampien lukumäärästä yhteensä noin kolmannes on suoje-
lualueilla ja 43 % suojelluilla tai käytöltään rajoitetuilla alueilla (kuva 11.3). Korkeaa keskimääräistä 
suojeluosuutta selittää tunturilampien erittäin suuri määrä ja niiden korkea suojeluosuus. Tunturilampia 
on aineistossa yli 35 000 ja niistä yli 90 % sijaitsee suojelualueilla. Heikoimmin turvattu lampityyppi on 
Etelä-Suomen savikkoalueille painottuva runsasravinteiset lammet (EN), josta vain 1,5–3 % on suojel-
luilla tai käytöltään rajoitetuilla alueilla. 

Merkillepantavia eroja suhteessa järvien suojelutilanteeseen ovat lampien huomattavasti korkeam-
mat suojelun tai rajoitetun käytön osuudet sekä ero turvaamistavassa. Siinä missä järviluontoa on Suo-
messa pyritty merkittävissä määrin turvaamaan Natura 2000 -alueilla, perustuu lampien turvaaminen 
pääasiassa suojelualueisiin (kuva 11.3). 

Virtavedet 

Virtavesiluontotyypeistä uhanalaisimpia ovat erittäin suuret joet (CR) sekä kaikkien kokoluokkien savi-
maiden virtavedet (EN–CR). Lisäksi vaarantuneiksi (VU) on arvioitu havumetsävyöhykkeen purot ja 
pikkujoet, keskisuuret joet sekä suuret joet. Silmälläpidettäviä (NT) virtavesityyppejä ovat havumetsä-
vyöhykkeen latvapurot sekä tunturialueen joet. (Lammi ym. 2018.) 

Virtavesiluontotyyppien kehityssuunta on yleisesti ottaen heikkenevä (Lammi ym. 2018). Alueelli-
sesti tarkasteltuna kehityssuunta on heikkenevä erityisesti Etelä-Suomessa, kun taas Pohjois-Suomessa 
tilanne on vakaampi. Havumetsävyöhykkeen kaikki virtavesiluontotyypit heikkenevät sekä Etelä- että 
Pohjois-Suomessa, lukuun ottamatta Pohjois-Suomen vesiputouksia, könkäitä ja meanderoivia virtave-
siä. Havumetsävyöhykkeen norot ja tunturialueen virtavedet ovat kuitenkin puutteellisesti tunnettuja, 
eikä niiden kehityssuuntaa ole voitu arvioida. 

Virtavesikilometreistä suojelualueilla sijaitsee 10 % ja suojelluilla tai käytöltään rajoitetuilla alu-
eilla 25 % (kuva 11.4).  Lampien ja järvien tapaan virtavesien suojeluosuudet ovat korkeimmat tunturi-
alueella ja pienimmät eteläisimpään Suomeen painottuvilla savimaiden virtavesillä. Suojelualueella si-
jainti ei virtavesityypeilläkään kerro suoraan vesistöjen tilasta: alueiden aiemman maankäytön vuoksi 
myös suojelualueiden virtavesissä on ennallistamistarvetta ja toisaalta suojelualueiden ulkopuolella ta-
pahtuva maankäyttö vaikuttaa virtavesiin ja muihin vesistöihin myös suojelualueilla.  

Edellä kuvatusta tarkastelusta puuttuvat pienimmät virtavedet. Niiden tilasta saadaan kuitenkin kä-
sitys PUROHELMI-hankkeen (SYKE 2021a) aineistoista. Valtakunnallisesti suurin osa pienistä virtave-
sistä sisältyy PUROHELMI-hankkeessa mallinnetun luonnontilaisuuden ennusteen perusteella luokkiin 
1 (suojeluarvo vähäinen) ja 3 (tila heikentynyt) (kuva 11.5). Suojelualueilla sijaitsevista pienistä virtave-
sistä suurin osa sijoittuu luokkaan 5 (täysin luonnontilainen). Mallinnuksen perusteella suojelualue näyt-
täisi siis auttavan virtavesien luonnontilaisena säilymistä ja/tai auttavan niitä palautumaan kohti luon-
nontilaa. Suojelualueiden ulkopuoliset 4- ja 5-luokkiin ennustetut parhaassa tilassa olevat pienet 
virtavedet sijaitsevat pääasiassa Lapissa ja luokkiin 1–3 ennustetut heikommassa tilassa olevat Lapin 
eteläpuolisessa Suomessa sekä Perämereen laskevilla valuma-alueilla. 

Luontodirektiivin virtavesiluontotyyppien esiintymien suojeluosuuksia voidaan myös karkeasti ar-
vioida edellä kuvatuilla aineistoilla. Luontodirektiivin virtavesiluontotyypeistä pikkujokia ja puroja 
(3260) on suojelualueilla noin 10 % ja suojelluilla tai käytöltään rajoitetuilla alueilla noin 25 % niiden 
arvioidusta yhteispituudesta. Fennoskandian luonnontilaisilla jokireiteillä (3210) vastaavat osuudet ovat 
noin 9 % ja 30 %. Boreaalisella alueella pikkujoet ja purot on arvioitu suojelutasoltaan epäsuotuisaksi 
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huonoksi ja Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit epäsuotuisaksi riittämättömäksi (Ympäristöhallinto 
2020a). Alpiinisella alueella molemmat virtavesityypit ovat suotuisalla suojelutasolla. 
 

  
Kuva 11.3. Lampiluontotyyppien suojeluosuusarviot luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa tehdyn 
karkean lampityyppiaineiston perusteella (Lammi ym. 2018). Osuusarviot on tehty lampien lukumääristä 
ja niiden keskipisteiden perusteella. Suojelualueiden ja rajoitetun käytön alueiden luokitus on selitetty 
luvussa 3.2. 

 
Kuva 11.4. Jokiluontotyyppien suojeluosuusarviot luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Lammi ym. 
2018) kootun jokiaineiston perusteella (perustuu pääasiassa aineistoon VHS joki 2016). Laskelmat ovat 
jossain määrin epätarkkoja, koska tarkastelusta puuttuvat pienimmät virtavedet. Suojelualueiden ja 
rajoitetun käytön alueiden luokitus on selitetty luvussa 3.2. 
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Kuva 11.5. Pienten virtavesien pituuksien (km) osuudet ja ennustetut luonnontilaisuusluokat 
valtionmaiden suojelualueilla ja niiden ulkopuolella. Luonnontilaisuusluokat ovat: 1 = suojeluarvo 
vähäinen, 2 = tila voimakkaasti heikentynyt, 3 = tila heikentynyt, 4 = tila vain hieman heikentynyt, 5 = 
täysin luonnontilainen. Aineisto perustuu PUROHELMI-hankkeessa tuotettuihin habitaatin tilan 
ennusteisiin (SYKE 2021a) ja sisältää tarkat, keskitarkat ja epätarkat ennusteet.  

 

Kuva 11.6. Järvien ja lampien (Ranta10 - järvet 2016) rantavyöhykkeen suojelutilanne 
vesienhoitoalueilla. Rantavyöhyke on tässä laskelmassa 20 metriä leveä. 

Rannat 

Rantaluontotyypeistä koko maassa lähes 60 % tunnetaan puutteellisesti (DD), ja järvien hiekka- ja hieta-
rannat on arvioitu uhanalaisiksi (VU) (Lammi ym. 2018). Vain pienestä osasta rantaluontotyyppejä on 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

%
 k

ok
on

ai
sm

ää
rä

st
ä

Tilaluokan ennuste

Suojelualueiden ulkopuolella Suojelualueilla



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   235 

olemassa paikkatietoaineistoja: luontotyyppikohtaisia karttatarkasteluja voitiin tehdä ainoastaan järvien 
ja lampien hiekkarantojen osalta. Tulvarantoja sekä niittyrantoja on käsitelty luvussa 10 perinnebiotoop-
pien yhteydessä ja tulvametsiä luvussa 5 metsien yhteydessä. 

Kuva 11.6 esittää järvien ja lampien rantavyöhykkeen (20 m) suojelutilanteen vesienhoitoalueittain 
erittelemättä luontotyyppejä. Korkeimmat suojeluosuudet ovat Teno-, Näätämö- ja Paatsjoen sekä Tor-
niojoen vesienhoitoalueilla, joissa suojelualueilla sijaitsevia rantoja on 47–57 % ja suojelu- tai rajoitetun 
käytön alueilla sijaitsevia rantoja 57–71 % kaikista vakavesien rannoista. Ahvenanmaan suojeluosuusar-
vio on epätodellisen pieni, sillä KOKASU-tarkastelusta puuttui osa Ahvenanmaan suojelualueista. 
Muilta osin pienimmät suojeluosuudet löytyvät Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelta, jossa suo-
jelualueilla sijaitsee vastaavasti 6 % ja suojelu- tai rajoitetun käytön alueilla 12 % rannoista. 

Merkittäviä rantaluontokokonaisuuksia on suojeltu Pohjois-Suomen ohella etenkin Etelä-Savossa 
Puulan, Kyyveden, Haukiveden ja Pihlajaveden rannoilla. 

Kuvassa 11.7 on vastaava tarkastelu järvien ja jokien hiekkarannoista (LuTU-hiekkarannat 2018). 
Sisävesien hiekkarannat painottuvat Suomessa määrällisesti pohjoiseen ja itään. Sisävesien hiekkaranto-
jen pienimmät yhteispinta-alat ja toisaalta myös suojeluosuudet löytyvät Kokemäenjoen-Saaristomeren-
Selkämeren vesienhoitoalueelta, jossa hiekkarannoista sijaitsee suojelualueilla vain 4 % ja suojelu- tai 
rajoitetun käytön alueilla 10 %. Korkeimmat suojeluosuudet ovat Lapin vesienhoitoalueilla, joissa suo-
jelualueilla sijaitsevia hiekkarantoja on 33–38 % ja suojelu- tai rajoitetun käytön alueilla sijaitsevia 
hiekkarantoja 36–46 % kaikista sisävesien hiekkarannoista. 

 

 

Kuva 11.7. Sisävesien hiekkarantojen suojelutilanne vesienhoitoalueilla (LuTU-hiekkarannat 2018). 

Järvien hiekkarantojen yhteispinta-alan arvioidaan vähentyneen Etelä-Suomessa menneen 50 vuo-
den aikana 50–80 % (Lammi ym. 2018). Vähenemistä on aiheuttanut rantarakentamisen ohella etenkin 
umpeenkasvu, joka liittyy rantojen rehevöitymiseen sekä tulvadynamiikan muutoksiin järvien säännös-
telyn vuoksi. Tämän seurauksena avoimet ja vähäkasvustoiset hiekkarannat ovat umpeutuneet ja 
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kookkaat rantakasvit vallanneet alaa. Hiekkarannat ovatkin yksi ennallistamista ja hoitoa kipeimmin 
kaipaavista luontotyypeistämme. 

11.3.2 Sisävesien ja rantojen lajit 
Luontotyyppien tila ei suoraan kerro sisävesien ja niiden rantojen lajiston tilasta. Suojelun ja hoitotoi-
mien kohdentamisen kannalta onkin olennaista huomioida myös elinympäristöjen ekologinen tila ja la-
jistoarvot. Seuraavassa tarkastellaan sisävesien ja rantojen uhanalaisten lajien ja niiden elinympäristöjen 
tarpeita suojelu- ja hoitotoimien kohdentamiseksi. Sisävesien kytkeytyneisyyttä ja virtavesien tilaa poh-
ditaan tarkasteluun valittujen indikaattorikalalajien avulla. Lisäksi arvioidaan sateenvarjo- ja avainlajien 
potentiaalia suojelu- ja hoitotoimien kohdentamisessa. 

11.3.2.1 Sisävesien ja rantojen uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit 

Ensisijaisesti vesissä ja rannoilla eläviä uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja on yhteensä lähes 800 
(Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2019). Niistä on määritelty en-
sisijaisesti sisävesissä ja niiden rannoilla eläviksi noin 370 lajia (340 ilman lintuja, joita ei ole tässä tar-
kastelussa voitu ottaa huomioon). Sisävesissä eläviä uhanalaisia lajeja löytyy useista eliöryhmistä: sam-
malista, putkilokasveista, nilviäisistä, korennoista, kovakuoriaisista, vesiperhosista, kaloista ja 
vesilinnuista. Nisäkkäistä saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on ainoa sisävesien uhanalainen laji. 
Toissijainen elinympäristö sisävedet ovat niin ikään monille vesilinnuille ja sammakkoeläimille sekä 
useille sammalille ja putkilokasveille (Hyvärinen ym. 2019).  

Eniten uhanalaisia ja silmälläpidettäviä, ensisijaisesti sisävesissä esiintyviä lajeja elää rehevissä jär-
vissä ja lammissa, puroissa ja joissa (kuva 11.8). Lisäksi niitä esiintyy lähteiköissä, joita KOKASU:ssa 
käsitellään soiden yhteydessä (luku 6).  Tärkeimpiä uhkatekijöitä sisävesien lajeille ovat vesirakentami-
nen, kemialliset haittavaikutukset (rehevöityminen, ravinnekuormitus, saasteet), ojitus, turpeenotto, 
pyynti sekä ilmastonmuutos. Myös satunnaistekijät ovat merkittävä uhka etenkin vähälukuisille ja lai-
kuittain esiintyville lajeille. Muita uhkia ovat vieraslajit, metsänhoitotoimet, umpeenkasvu, rakentami-
nen ja lajien välinen kilpailu. (Hyvärinen ym. 2019).  

Rantojen uhanalaisista lajeista noin kolmasosa eli kaikkiaan 94 on ensisijaisesti sisävesien rantojen 
lajeja (kuva 11.9). Kun otetaan huomioon kaikki uhanalaiset lajit, sisävesien rantalajien osuus on 3,5 %. 
Eniten uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja elää järvien ja jokien niittyrannoilla sekä hietikkorannoilla 
(kuva 11.10). Ensisijaisesti rannoilla elävistä uhanalaisista lajeista suurin osa (57 %) on hyönteisiä, mm. 
kovakuoriaisia, perhosia, kaksisiipisiä ja nivelkärsäisiä. Rantojen uhanalaisissa lajeissa seuraavaksi suu-
rin eliöryhmä ovat putkilokasvit (17 %). Näihin ryhmiin kuuluu lähes kolme neljännestä kaikista sisäve-
sien rantojen uhanalaisista lajeista. Suhteellisesti paljon uhanalaisia rantalajeja on hämähäkeissä, nivel-
kärsäisissä, kovakuoriaisissa ja putkilokasveissa (Hyvärinen ym. 2019). 

Merkittävimpiä uhkia ja uhanalaisuuden syitä rantalajeille ovat avoimien alueiden sulkeutuminen, 
vesirakentaminen, rakentaminen sekä satunnaistekijät (Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö & 
Suomen ympäristökeskus 2019). 
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Kuva 11.8. Ensisijaisesti sisävesissä elävien uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien lukumäärät 
elinympäristöittäin (Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus 2019). 
Kuvaajassa on esitetty erikseen linnut, joita ei muilta osin pystytty KOKASU-tarkasteluissa ottamaan 
huomioon. 

 
Kuva 11.9. Erittäin uhanalainen (EN) luhtaorvokki (Viola uliginosa) kasvaa Sastamalan Rautaveden 
rannalla umpeenkasvavalla entisellä luhtaniityllä. Kuva: Terhi Ryttäri. 
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KOKASU-hankkeen lajihavaintoaineistossa (Suomen Lajitietokeskus 2021, ks. rajaukset luku 3.3) 
on havaintoja 187 uhanalaisesta tai silmälläpidettävästä ensisijaisesta sisävesi- ja rantalajista. Yli sata 
havaintoruutua on kaikkiaan 20 lajilla, joiden joukossa on 11 putkilokasvia, kuusi sammalta ja kolme 
selkärangatonta. Havaintoaineistossa yli 30 % uhanalaisten ja silmälläpidettävien sisävesi- ja rantalajien 
havaintoruuduista sijaitsee suojelualueilla ja peräti yli 50 % suojelluilla tai rajoitetun käytön alueilla. 
Näitä osuusarvioita vääristää kuitenkin voimakkaasti suojelualueiden muita alueita korkeampi kartoitus-
intensiteetti. Lisäksi on muistettava, että aineistosta pääasiassa puuttuvat kaikkien selkärankaisten eläin-
ten havainnot, eikä se siis sovellu esimerkiksi linnustoltaan tai kalastoltaan arvokkaimpien alueiden ar-
viointiin. 

Suojelu- ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien sisävesi- ja 
rantalajien esiintymien keskittymät KOKASU-hankkeen lajiaineistorajauksin esitetään kuvassa 11.11. 
Aineisto painottuu vahvasti rantojen putkilokasvilajeihin. Perämeren pohjukan havaintokeskittymissä 
ensisijaisesti sisävesien avointen tulvarantojen lajeiksi määriteltyjä lajeja kasvaa vähäsuolaisen Peräme-
ren rannoilla. Perämeren havaintokeskittymä syntyy suurelta osin vaarantuneen (VU) paunikon (Cras-
sula aquatica) sekä silmälläpidettävien (NT) sammakonleinikin (Ranunculus reptabundus), jokipajun 
(Salix triandra) ja otavidan (Potamogeton friesii) havainnoista. Jokipaju on ylivoimaisesti yleisin laji 
myös Tornio-, Kemi- ja Ounasjoen havaintokeskittymissä. Oulujärven seudulla suojelu- ja rajoitetun 
käytön ulkopuolella on puolestaan runsaasti mm. tulvakonnanlieon (Lycopodiella inundata, NT) havain-
toja. Tampereen länsi- ja eteläpuoliset keskittymät syntyvät pitkälti rantametsien vaarantuneen (VU) ky-
näjalavan havainnoista (Ulmus laevis). Savossa Haukiveden avoimilla tulvarannoilla kasvaa puolestaan 
turvaamistoimien ulkopuolella erittäin uhanalaista (EN) mykerösaraa (Carex bohemica). Uhanalaistumi-
sen syinä näillä lajeilla ovat etenkin vesirakentaminen (ml. vesien säännöstely) ja avoimien alueiden sul-
keutuminen sekä kynäjalavalla myös rantarakentaminen ja metsänhoitotoimet (Hyvärinen ym. 2019). 

Noin 40 uhanalaisen tai silmälläpidettävän sisävesi- ja rantalajin KOKASU-hankkeen havaintoruu-
duista on suojeltu vain alle 10 %. Suurin osa näistä lajeista on harvinaisia selkärangattomia, joista on 
tiedossa vain muutamia havaintoruutuja. Esimerkiksi uhanalaisten vesiperhoslajien esiintymät sekä erit-
täin uhanalaisten koskikorentolajien esiintymät sijaitsevat pääosin suojelualueiden ja rajoitetun käytön 
alueiden ulkopuolella (Ilmonen 2019, Salokannel ym. 2019). Joillakin valuma-alueilla uomien tai altai-
den tila saattaa olla kyseiselle eliöstölle riittävän hyvä ja maankäyttö kohtuullista niiden kannalta myös 
suojelualueiden ulkopuolella. Runsaslukuisammista lajeista heikosti suojeltuja ovat edellä mainittujen 
jokipajun ja mykerösaran lisäksi muun muassa vuollejokisimpukka (Unio crassus, VU) sekä juurto-
kaisla (Scirpus radicans, EN). 

Vesien ja rantojen lajiaineistoja arvioitaessa on muistettava, että useimpien eliöryhmien ja lajien 
kohdalla tieto esiintymistä ei ole spatiaalisesti tasaista tai edustavaa: tietoa on sieltä, missä tutkimuksia, 
selvityksiä tai kartoituksia on kulloinkin satuttu tekemään. 

Lajien suojelua ja suojelun priorisointia edistää harrastajien ja vapaaehtoisten mielenkiinto eliöryh-
miä kohtaan sekä ajantasainen lajien määrityskirjallisuus ja retkeilytoiminta (Juutinen ym. 2019, Ryttäri 
ym. 2019). Toisaalta harrastuneisuuden ja määrityskirjallisuuden puute sekä epäselvyydet taksonomi-
assa voivat olla merkittäviä syitä lajien esiintymätiedon puutteellisuuteen (Valovirta ym. 2019). Tiedon 
systemaattinen kokoaminen ja tallennus on olennaisessa asemassa, kun lajistotietoa kertyy eri lähteistä. 

Luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V lajeista on ensisijaisesti sisävesissä tai niiden rannoilla eläviä 
lajeja yli 30. Näistä kymmenen esiintyy ja on suojelutasoltaan epäsuotuisassa tilassa boreaalisella luon-
nonmaantieteellisellä alueella: saimaannorppa (Pusa hispida saimensis), jokirapu (Astacus astacus), jo-
kihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera), viherukonkorento (Aeshna viridis), notkea- ja hen-
tonäkinruoho (Najas flexilis ja N. tenuissima), hiuskoukkusammal (Dichelyma capillaceum), 
lapinsirppisammal (Hamatocaulis lapponicus), harapurosammal (Hygrohypnum montanum) ja kouru-
kinnassammal (Scapania carinthiaca). Ainoa alpiinisella alueella epäsuotuisassa tilassa oleva luontodi-
rektiivin sisävesilaji on jokihelmisimpukka. (Ympäristöhallinto 2019b.) 
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Kuva 11.10. Ensisijaisesti sisävesien rannoilla elävien uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien 
lukumäärät elinympäristöittäin (Hyvärinen ym. 2019, Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus 
2019). Kuvaajassa on esitetty erikseen linnut, joita ei pystytty KOKASU-tarkasteluissa ottamaan 
huomioon. Tulvarantoja sekä niittyrantoja on käsitelty myös perinnebiotooppien yhteydessä (luku 10) ja 
rantametsistä tulvametsiä metsien yhteydessä (luku 5). 

Kuva 11.11. Suojeltujen ja rajoitetun käytön alueiden ulkopuoliset uhanalaisten ja silmälläpidettävien 
sisävesi- ja rantalajien (ensisijainen elinympäristö) lajiesiintymät 100 m x 100 m havaintoruuduissa, 
esiintymät lämpökarttana ja painotettuna uhanalaisuusluokalla (Suomen Lajitietokeskus 2021). 
Huomaa, että havaintoaineistosta puuttuvat lähes kokonaan selkärankaisten lajien (mm. linnut ja kalat) 
havainnot. 
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Äärimmäisen uhanalaisen (CR) kourukinnassammalen kaikki tunnetut havaintoruudut ovat suojelu-
alueilla Oulangan ja Lemmenjoen kansallispuistoissa. Sijainti suojelualueilla ei kuitenkaan yksin riitä 
turvaamaan lajin säilymistä, sillä sammal vaatii lahopuujatkumoa pienilmastoltaan hyvin kosteissa ym-
päristöissä, kuten pärskeisillä purojen ja jokien varsilla (Syrjänen 2009). Laji on arvioitu suojelutasol-
taan luokkaan epäsuotuisa huono ja kehityssuunnaltaan vakaaksi. Yli puolet havaintoruuduista on suo-
jeltu myös esimerkiksi vaarantuneella (VU) viherukonkorennolla, jonka elinympäristöä ovat sahalehteä 
(Stratiotes aloides) kasvavat rehevät järvet. Virtavesissä elävillä vuolle- ja jokihelmisimpukalla (VU ja 
EN) on havaintoaineistossa molemmilla useita satoja ruutuja, joista vuollejokisimpukalla 8 % ja jokihel-
misimpukalla 15 % sijoittuu suojelualueille. Suojelu- tai rajoitetun käytön alueille sijoittuu vuollejoki-
simpukalla yhteensä 35 % ja jokihelmisimpukalla 63 % havaintoruuduista. Rehevissä järvissä ja lam-
missa elävällä hentonäkinruoholla (EN) havaintoruutuja on 160, ja niistä 22 % on suojelualueilla ja 
yhteensä 34 % suojelu- tai rajoitetun käytön alueilla. Jokihelmisimpukkaa ja näkinruohoja käsitellään 
tarkemmin alaluvussa 11.3.2.3. Mainituilla lajeilla korkeatkaan paikalliset suojeluosuudet eivät välttä-
mättä takaa esiintymien säilymistä, sillä elinympäristöjä muuttavat paineet liittyvät valuma-alueiden 
maankäyttöön. 

11.3.2.2 Kalaston tarkastelu 

Sisävesien osalta kattavin kalastoon liittyvä aineisto on saatavilla koekalastusrekisteristä (Koekalastus-
rekisteri 2021), johon on tähän mennessä tallennettu koekalastuksia yli tuhannelta sisävesihavaintoalu-
eelta, lähes sadalta rannikkovesihavaintoalueelta ja noin 6000 sähkökalastusalalta.   

KOKASU-hankkeessa tarkasteltiin valittujen kalalajien esiintymistä suojelualueilla ja niiden ulko-
puolella hyödyntämällä koekalastusrekisterin sähkökoekalastusaineistoa. Aineistosta on huomattava, 
että koekalastusalojen suuresta lukumäärästä huolimatta alueellinen kattavuus on hajanaista. Tietyillä 
koekalastusaloilla käydään säännöllisesti, mutta virtavesien suuren lukumäärän vuoksi kalastotieto puut-
tuu suurimmalta osalta virtavesiä.  

Sähkökoekalastusaineistosta poimittiin havainnot taimenesta ja lohesta sekä direktiivilajien osalta 
ankeriaasta (CR), kivisimpusta (LC) ja harjuksesta. Vaelluskaloista erityisesti lohta ja taimenta on pi-
detty virtavesissä mahdollisina sateenvarjolajeina, joiden avulla ekosysteemin tilaa voidaan arvioida laa-
jasti. Taimenen, lohen ja harjuksen uhanalaisuusarvioita ei ole lajikohtaisesti tehty ja ne tulisikin käsi-
tellä populaatiokohtaisesti. Mikäli lohi- tai taimenpopulaatio esiintyy alueella luontaisesti lisääntyen, 
ympäristön tilan voidaan arvioida olevan hyvä ja ekosysteemin toiminnan olevan yleisesti lähellä luon-
taista. Lohi ja taimen vaativat vaellusyhteyden toimivuuden syönnösalueille, jolloin virtavesiekosystee-
meissä tärkeän jokijatkumon täytyy olla hyvässä tilassa. Lisäksi mädin kehitys ja poikasvaiheet ovat 
riippuvaisia hyvästä vedenlaadusta, johon puolestaan vaikuttaa valuma-alueelta tuleva kuormitus. Lohen 
ja taimenen esiintyminen ilmentää siten koko ekosysteemin tilaa. Lohta esiintyy kuitenkin vain suurissa 
jokivesissä ja Suomessa on jäljellä vain muutama luontaisesti lisääntyvä lohikanta. Pienvesien osalta 
taimenen esiintyminen indikoi tilannetta paremmin, sillä se on sopeutunut pienempiinkin virtavesiin. 
Istutukset kuitenkin aiheuttavat aineistoon vääristymää, sillä osassa paikoista luonnonkierto ei ole mah-
dollinen ja istutukset tehdään vain kalastuksen ylläpitämiseksi. Lohen tai taimenen selviytyminen alu-
eella, olivat populaatiot sitten istutettuja tai luonnontilaisia, kertoo alueen potentiaalista lajin esiintymi-
sen kannalta.  

Lajien havainnot kaikilta koekalastusaloilta on koottu kuvaan 11.12. Lohen ja taimenen havain-
noista on käytetty erillisiä runsausarvioita napapiirin ylä- ja alapuolisista populaatioista, sillä pohjoisem-
man alueen yksilötiheydet ovat niin suuret, ettei eteläisen Suomen tiheysarvioissa näkyisi samalla skaa-
lalla vaihtelua. Tiheysarvioiden perusteella nähdään, että erityisesti ankerias esiintyy vain muutamissa 
kohteissa. Lohen esiintymissä istutusten vaikutukset näkyvät etenkin kohteissa, joissa ei ole vaellusyh-
teyttä. Lohijokien lisääminen vaatisi toimenpiteitä suurissa jokivesissä, eikä elinympäristöjen yksittäi-
sillä suojelutoimilla saada aikaan merkittävää lisäpotentiaalia. Lohen kannalta tärkeimpiin toimenpitei-
siin kuuluvat toimivien vaellusyhteyksien takaaminen sekä ylös kutu- ja poikasalueille että 
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vaelluspoikasten ja myös kutukalojen turvallinen alasvaellus. Kutu- ja poikasalueiden laadun ja määrän 
tulee myös olla taattu kannan ylläpitämiseksi. Vaelluskalojen tilannetta pystyttäisiin parantamaan jokien 
suualueiden suojelulla, mutta yksittäisten lajien kannalta myös oikein osoitetut kalastusrajoitukset voi-
vat olla hyvä ratkaisu.  

 

Kuva 11.12. Valittujen kalalajien havainnot koekalastusrekisterin sähkökoekalastusaineistosta 
(Koekalastusrekisteri 2021).  
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Tarkastelluista lajeista taimen ja kivisimppu esiintyvät hyvin samankaltaisissa elinympäristöissä ja 
niiden onkin todettu jossain määrin kilpailevan samoista resursseista (Louhi ym. 2014). Taimen ja kivi-
simppu käyttävät myös pieniä virtavesiä suurten jokien koski- ja virta-alueiden lisäksi. Kivisimppu ei 
ole vaelluskala, vaan elää tyypillisesti pienemmällä alueella. Toisaalta myös taimen voi muodostaa täy-
sin paikallisia ja syönnöksille vaeltamattomia populaatioita. Molemmat lajit kuitenkin vaativat virtaavaa 
vettä, joka pysyy viileänä ja hapekkaana (Louhi ym. 2014). 

Tarkasteltujen kohdelajien esiintymisestä nykyisten suojelualueiden ulkopuolella voidaan esittää 
arvioita sellaisista alueista, joissa suojelutarpeita voisi esiintyä. Taimenella ja harjuksella on tarkasteltu 
havaintojen eroa kansallisesti kaikista havainnoista sekä havainnoista suojelualueiden ulkopuolella 
(kuva 11.13). Taimenella näyttää siltä, että suurempi osa havaituista paikoista kuuluu suojelualueiden 
piiriin kuin vastaavasti harjuksen esiintymistä. Harjukselle sopivista alueista nousee esiin jokiosuuksia, 
jotka eivät ole suojelun piirissä, mutta voisivat soveltua hyvin elinalueiksi. Tarkastelussa on huomioi-
tava, ettei harjuksen esiintyminen sähkökoekalastusaineistossa ole lajin ominaisuuksien vuoksi niin kat-
tavaa kuin muilla virtavesikalalajeilla: harjuksia ei virtavesistä saada saaliiksi suhteessa esiintymiseen 
yhtä paljon kuin muita lajeja. 

Kalalajeja suojelee Suomessa kalastuslaki- ja asetus (10.4.2015/379, 26.11.2015/1360). Kalastus-
lain asetuksilla määritellään muun muassa alamittoja ja ajallisia kalastusrajoituksia. Paikalliset kalastus-
rajoitukset ovat useimmiten vesialueen omistajan toimesta tehtäviä rajoituksia. Kalalajien suojelustatus 
ei kuitenkaan pääosin kiellä kalastusta. Kuitenkaan esimerkiksi verkkokalastuksessa saaliiksi tullutta 
uhanalaista tai suojeltua yksilöä ei pystytä käytännössä vapauttamaan hengissä. Puutteelliset suojelukei-
not voivat siis jatkossa vaatia rajoittavampia toimia, jos lajien uhanalaisia populaatioita halutaan suo-
jella tehokkaasti. Samalla on huomioitava, että Suomen saaman poikkeuksen vuoksi kalalajien suoje-
lussa ei Suomessa käytetä esim. suojelualueita, joten luontodirektiivin ohjausvaikutus jää heikoksi. 
Kalaston suojelutyöryhmän muistiossa (Maa- ja metsätalousministeriö 1996) on kuitenkin esitetty ehdo-
tus, jonka mukaan lajit, jotka eivät ole saavuttaneet suotuisan suojelun tasoa tulisi nostaa direktiiviliittei-
den lajeiksi ilman poikkeamaa. Tarkastelluista lajeista vain kivisimppu kuuluu ei-talouskalana luonnon-
suojelulain soveltamisalaan (Luonnonsuojeluasetuksen liite 1, 14.2.1997/160).  

11.3.2.3 Sateenvarjo- ja avainlajit 

Sateenvarjolajeiksi kutsutaan lajeja, joita suojelemalla voidaan suojella laaja-alaisesti muita elinympä-
ristövaatimuksiltaan ja levinneisyydeltään samankaltaisia lajeja. Seddon ja Leech (2008) tarkastelivat 17 
aiemmin esitettyä kriteeriä hyvälle sateenvarjolajille ja päätyivät lopulta seitsemään kriteeriin, joiden 
perusteella voidaan sanoa lajin toimivan hyvin sateenvarjona muilla lajeille. Sateenvarjolajin käyttö suo-
jeluperusteena vaatii tiedon siitä, että se esiintyy yhdessä muiden suojelua vaativien lajien kanssa ja sen 
suojelun toimenpiteet ovat sellaisia, joista muut lajit hyötyvät. Hyvän sateenvarjolajin biologia tunne-
taan hyvin, sillä on laaja levinneisyysalue, se on herkkä ihmistoiminnalle ja sitä on helppo monitoroida. 
Lisäksi populaatioiden pysyvyyden todennäköisyyden tulisi olla korkea. Sateenvarjolajin populaatioiden 
täytyy myös olla elinvoimaisia, jotta laji toimisi sateenvarjona muille lajeille (Caro 2003). Toisaalta sa-
teenvarjolajin tulee olla elinympäristöspesialisti ja herkkä ihmistoiminnalle ja siten se on usein itsekin 
suojelua vaativa laji. Siten sateenvarjolajikannan elvyttämisen vaatimat toimenpiteet todennäköisesti 
auttavat myös muiden herkkien eliölajien kantojen elpymistä.   

Sisävesissä taimenta ja jokihelmisimpukkaa, eli raakkua, on esitetty potentiaalisiksi sateenvarjola-
jeiksi (kuva 11.14). Raakun ja lohikalojen suojelun kannalta olennaista on luontaisten esiintymien kat-
tava kartoitus ja tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden toteuttaminen habitaatin ja valuma-alueen tilan 
parantamiseksi. Virtavesissä myös ihmistoiminnalle herkkiä päivänkorentoja (Ephemeroptera), koskiko-
rentoja (Plecoptera) ja vesiperhosia (Tricoptera) pidetään hyvinä tilan indikaattoreina erityisesti koskie-
linympäristöissä, minkä vuoksi näiden lajiryhmien runsautta ja monimuotoisuutta kuvaavaa ns. EPT-
indeksin (esim. Carlson ym. 2013) soveltuvuutta suojelualueiden valinnan perustana voisi selvittää. 
Käytännössä indeksi lasketaan päivänkorentojen (E), koskikorentojen (P) ja vesiperhosten (T) prosentu-
aalinen osuutena näytteen pohjaeläinlajistosta. 
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Kuva 11.13. Taimenen (yllä) ja harjuksen (alla) havainnot koekalastusrekisteristä (sähkökoekalastus) 
kartoissa, joissa vasemmalla kaikki havainnot ja oikealla vain suojelualueiden ulkopuoliset esiintymät.  
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Kuva 11.14. Jokihelmisimpukan eli raakun (Margaritifera margaritifera) elinympäristöt ovat kirkasvetisiä 
puroja tai pieniä jokia, joissa on purotaimenkanta. Kuva: Jari Ilmonen. 

 
Sateenvarjolajien lisäksi sisävesissä voi esiintyä avainlajeja, jotka joko säätelevät muiden eliölajien 

populaatioita tai joista muut eliöpopulaatiot ovat suoraan riippuvaisia (Power ym. 1996). Avainlajeina 
voidaan pitää esimerkiksi pohjalehtisiä vesikasveja, kuten tumma- ja vaalealahnanruohoa (Isoëtes 
lacustris ja Isoëtes echinospora) ja toisaalta myös uhanalaisia, luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti eri-
tyisesti suojeltavia (Luonnonsuojeluasetus 913/2005) ja rauhoitettuja (Luonnonsuojeluasetus 714/2009) 
hento- ja notkeanäkinruohoa. Ne voivat tarjota niin suojaa kuin ravintoa selkärangattomille, kaloille ja 
vesilinnuille. Samalla pohjalehtiset voivat kuitenkin kärsiä rehevöitymisen ja tummumisen aiheutta-
masta valaistusolosuhteiden heikentymisestä. Siten esimerkiksi näkinpartaisten esiintymiä pitäisi pyrkiä 
turvaamaan paitsi suojelun avulla, myös valuma-alueen vesiensuojelua tehostamalla ja huomioimalla 
esiintymät myös vesistökunnostusten yhteydessä (Issakainen ym. 2011). Sisävesien avainlajeihin lue-
taan myös eläinplanktoniin kuuluva Daphnia-vesikirppu, joka säätelee kasviplanktonlevien määrää ja 
on myös tärkeä ravintokohde eläinplanktonia saalistaville kaloille (Sarnelle 2005, Miner ym. 2012). 
Myös eläinplankton on herkkä ympäristön tilassa tapahtuville muutoksille. Eläinplanktonlajien levinnei-
syys ja runsaus sisävesillä tunnetaan kuitenkin heikosti, osin siksi, ettei niiden systemaattista seurantaa 
toteuteta osana vesienhoidon suunnittelua. Näin ollen kattavaa tietoa eri eläinplanktonlajien levinneisyy-
destä ja uhanalaisuudesta ei ole saatavilla, eikä eläinplanktonia ole toistaiseksi käsitelty erityistä huo-
miota vaativana eliöryhmänä.   

Toistaiseksi sisävesien sateenvarjo- ja avainlajien suojeluperustepotentiaalia on Suomessa hyödyn-
netty melko vähän.  Jokihelmisimpukka ja näkinruohot ovat luonnonsuojelulain (Luonnonsuojelulaki 38 
§ 2 momentti ja Luonnonsuojeluasetus 160/1997 18 §) nojalla rauhoitettuja lajeja, mikä tarkoittaa sitä, 
että niiden esiintymiä ei saa tuhota, eikä lajien yksilöitä häiritä. Lisäksi jokihelmisimpukka on EU:n 
luontodirektiivin liitteiden II ja V laji, ja hentonäkinruoho ja notkeanäkinruoho kuuluvat puolestaan liit-
teisiin II ja IV. Liitteen II lajeille on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita, ja liitteen IV lajit edel-
lyttävät tiukkaa suojelua. Tällä hetkellä jokihelmisimpukka on suojeluperusteena 33 Natura 2000 -
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alueella ja yksi esiintymä on suojeltu erityisrajauksella (Luonnonsuojelulaki 47 §), mutta suurin osa tun-
netuista kannoista (noin 100) sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella (Luhta 2022). Raakun suojelun stra-
tegiassa ja toimenpideohjelmassa vuosille 2020–2030 (Ympäristöministeriö 2021a) on esitetty toimen-
piteitä raakun suojelun edistämiseksi ja lajin suojelutason nostamiseksi suotuisaksi.  

Sateenvarjolajien käyttäminen suojeluperusteena ei automaattisesti takaa kaikkien muiden sen 
kanssa esiintyvien lajien suotuisan suojelun tasoa, mikäli niiden elinympäristövaatimukset eivät täysin 
täsmää sateenvarjolajin elinympäristövaatimuksia (Roberge & Angelstam 2004). Sateenvarjolajien käyt-
tökelpoisuutta suojeluperusteena on kuitenkin tutkittu lähinnä terrestrisissä elinympäristöissä – sisäve-
sissä lajien elinympäristövaatimukset todennäköisesti kohtaavat paremmin kuin maaekosysteemeissä. 

11.3.2.4 Vieraslajit 

Vieraslajit on arvioitu yhdeksi merkittävimmistä uhkista Suomen alkuperäisille sisävesien lajeille (Hy-
värinen ym. 2019). Ne voivat syrjäyttää alkuperäislajeja kilpailemalla ravinto- ja lisääntymispaikoista 
tai käyttämällä ravinnokseen alkuperäislajistoa. Lisäksi ne voivat levittää uusia tauteja sekä loisia. Esi-
merkiksi vieraslaji alppivesiliskon (Ichtyosaura alpestris) levittämä kytridiomykoosi-sienitauti on ai-
heuttanut viimeisen 30 vuoden aikana 200 sammakkolajin sukupuuton tai merkittävän kannan vähenty-
misen maailmalla (Vieraslajit.fi 2019). Pahimmillaan vieraslaji voi muuttaa koko vesiekosysteemin 
toimintaa. Esimerkiksi täpläravun (Pacifastacus leniusculus) levittämä rapurutto (Aphanomyces astaci) 
voi paikallisesti hävittää kokonaan vesistön avainlajin, jokiravun (Astacus astacus). Ilmastonmuutos ja 
alkuperäislajiston kannan väheneminen voivat lisätä entisestään niin vieraslajien haittoja kuin uusien 
vieraslajien invaasiota.   

Sisävesistä on tunnistettu nelisenkymmentä vieraslajia (Vieraslajit.fi 2019). Näistä suurin osa on 
kala-, rapu-, kasvi- ja sammakkolajeja. Muiden lajiryhmien vieraslajeja ovat esimerkiksi punakorvakil-
pikonna (Trachemys scripta), alppivesilisko, hyytelösammaleläin (Pectinatella magnifica) ja lammikko-
meduusa (Craspedacusta sowerbii). Jo nyt merkittävää haittaa aiheuttavat täplärapu, kanadanvesirutto 
(Elodea canadensis), aurinkoahven (Lepomis gibbosus) sekä potentiaalisesti mustatäplätokko (Neogo-
bius melanostomus) ja hopearuutana (Carassius gibelio). Suomen alkuperäistä taimenkantaa uhkaa pu-
ronieriä (Salvelinus fontinalis), joka on jo syrjäyttänyt taimenia erityisesti pienissä latvapuroissa (Korsu 
ym. 2007).  Rantalajeista haittaa aiheuttavat isosorsimo (Glyceria maxima) ja jättipalsami (Impatiens 
glandulifera). 

Osalle vieraslajeista on laadittu hallintasuunnitelmia, jotka on yhdistetty koostettuun suunnitelmaan 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2021). Vierasvesikasvien torjuntakeinoja voivat olla esimerkiksi kasvien 
poisto ja vesistön ravinnekuormituksen vähentäminen. Erityisesti niitä vieraslajeja, jotka eivät vielä ole 
levinneet laajalle, voidaan torjua poistamalla tunnettuja esiintymiä. Näitä ovat esimerkiksi lammikki 
(Nymphoides peltata) ja mustatäplätokko. Torjunta vesiympäristöissä on kuitenkin vaikeaa, minkä 
vuoksi leviämisen ennaltaehkäisy on ensisijaisen tärkeää. Sen lisäksi, että vesistöjä pitkin leviäminen on 
verrattain helppoa, useiden sisävesien vieraskasvilajien lisääntyminen on huolestuttavan vauhdikasta ja 
voi onnistua pelkistä kasvin palasista.   

Vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi kansalaisten, erityisesti akvaario- ja terraarioharrastajien, 
maahanmuuttajien ja turistien tietoisuutta vieraslajien haitoista ja ehkäisystä tulee lisätä.  Myös vierasla-
jien vesistöihin istuttamisesta tulisi luopua ongelmien ehkäisemiseksi: esimerkiksi kirjolohta (Oncor-
hynchus mykiss), puronieriää (Salvelinus fontinalis) ja peledsiikaa (Coregonus peled) istutetaan edelleen 
tarkoituksellisesti. On huomattava, että vaikka vieraslaji ei tällä hetkellä aiheuttaisikaan merkittävää 
haittaa, saattaa tilanne muuttua tulevaisuudessa muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Jat-
kossa tulisi varmistaa, että kaikille haitallisille ja lähitulevaisuudessa potentiaalisesti haittaa aiheuttaville 
vieraslajeille olisi laadittu hallintasuunnitelma, jota myös käytännössä toteutettaisiin.  
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Kuva 11.15. Rehevöityminen heikentää lintuvesien suojeluarvoa. Äärimmäisen uhanalainen punasotka 
(Aythya ferina) kärsii muun muassa rehevöitymisen aiheuttamasta pesimäelinympäristöjen tilan 
heikentymisestä. Kuva: Ilpo Huolman. 

11.3.3 Valuma-aluenäkökulma ja vesiensuojelu 
Sisävesien tila heijastelee valuma-alueen maankäyttöä ja sen seurauksena aiheutuvaa vesistökuormi-
tusta. Pintavesien suojelua ei näin ollen voi tarkastella pelkästään pintavesien osalta, vaan se tulee tehdä 
yhdessä yläpuolisen valuma-alueen tarkastelun kanssa. Pelkkä vesistön tai sen osan suojelu ei riitä, jos 
paineita tilan heikkenemiselle tulee ympäröivältä valuma-alueelta. Pelkän suojelun riittämättömyyttä 
kuvaa hyvin tilanne Suomen lintuvesillä, joista suuri osa on suojeltu Natura 2000 -verkoston linnuston-
suojelualueina (kuva 11.15). Suojelusta huolimatta alueiden linnustoarvot eivät ole säilyneet, vaan lintu-
vesien keskimääräinen suojeluarvo on vähentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana paitsi riittämättö-
mien hoito- ja kunnostustoimien, myös muun muassa valuma-alueelta vesistöihin kohdistuvan 
vesistökuormituksen takia (Ellermaa & Lindén 2011, Ellermaa & Lindén 2012, Lehtiniemi ym. 2021).  

11.3.3.1 Rantavyöhyke 

Sisävedet ovat kytköksissä paitsi toisiinsa, myös valuma-alueeseensa sekä vertikaalisesti pohjavesiin, 
maaperään ja ilmakehään. Ihmistoiminta vaikuttaa edelleen näiden kytkösten kautta sisävesien ekologi-
seen tilaan ja vedenlaatuun. Sisävedet muodostavat vesistöverkoston, joka ulottuu noroista ja pienistä 
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latvapuroista aina järviin, suurempiin jokiin ja lopulta mereen saakka (Vannote ym. 1980). Lisäksi eri-
tyisesti pienvedet ovat tiivisti kytköksissä rantavyöhykkeeseensä. Vesistön ja rantavyöhykkeen kytkey-
tyneisyyden merkitys on sitä suurempi, mitä pienemmistä vesistöistä on kyse. Pienten virtavesien ja nii-
den rantavyöhykkeen välinen tiivis ekologinen ja hydrologinen yhteys tunnetaan hyvin (Tolkkinen ym. 
2020, Sweeney & Newbold 2014) (kuva 11.16). Rantametsän hakkuut vaarantavat purojen luonnontilai-
suuden aiheuttamalla muutoksia rantavyöhykkeen puulajisuhteisiin, varjostuksen vähenemiseen ja eroo-
sion lisääntymiseen, jotka vaikuttavat purojen eliöyhteisöihin ja vedenlaatuun. Pienialaisenkin rantamet-
sän suojelukohteen on todettu vaikuttavan suotuisasti purojen ekologiseen tilaan ja uhanalaisten lajien 
määrään paikallisesti (Suurkuukka ym. 2014). Tulvametsät, metsäluhdat ja tulvaniityt ovat monimuotoi-
sia elinympäristöjä, joiden määrä on merkittävästi vähentynyt vesistöjen säännöstelyn, tulvasuojelun ja 
uomien morfologisten muutosten seurauksena. Tulvametsiä ja metsäluhtia käsitellään myös metsien 
(luku 5) ja tulvaniittyjä perinnebiotooppien yhteydessä (luku 10). 
 

 
Kuva 11.16. Pienten virtavesien ja rantavyöhykkeen ekologinen yhteys on tiivis. Kuvassa on esitetty 
tutkimuksiin perustuvia vaikutuksia puron ja rantametsän välillä. Kuva: Mari Annala (muokattu 
julkaisusta Tolkkinen ym. 2020). 

11.3.3.2 Valuma-alue 

Valuma-alueen maankäytöllä on merkittävä vaikutus sisävesien tilaan. Maankäyttömuodoista etenkin 
maa- ja metsätalous kuormittavat vesistöjä (Suomen ympäristökeskus 2020b, Finér ym. 2020) ja va-
luma-aluetason kunnostus- ja vesiensuojelusuunnittelun merkitys on tunnistettu useissa strategioissa ja 
ohjelmissa (Olin ym. 2013, Hämäläinen ym. 2015, Häggblom ym. 2020).  Maa- ja metsätalousalueiden 
kuormittamien pintavesien tilan seuranta kuitenkin osoittaa, että vesistöjen ekologinen tila tai veden-
laatu eivät ole parantuneet seurantajaksolla 2008–2020 (Vilmi ym. 2021).   

Sekä maa- että metsätalousalueilla tulisi ensisijaisesti ehkäistä ravinteiden ja kiintoaineen vapautu-
mista maaperästä tarpeettomia ja turhan intensiivisiä toimenpiteitä välttämällä (kuva 11.17) (Nieminen 
ym. 2018, Granholm ym. 2017). Vesistöjen ekologisen tilan parantaminen pitkällä tähtäimellä edellyttää 
riittävää ulkoisen kuormituksen vähentämistä (Søndergaard ym. 2007).  Erityistä varovaisuutta tulee 
noudattaa herkkien vesistöjen valuma-alueilla toimittaessa (Ihaksi 2021) ja erityisiä riskejä aiheuttavien 
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maaperätyyppien ja geologisten muodostumien alueilla (Äijälä ym. 2019, Annala ym. 2014, Saarinen 
ym. 2013, Fältmarsch ym. 2008).    

11.3.3.3 Maatalouden vesiensuojelu 

Maatalous vaikuttaa vesistöjen ekologiseen tilaan lähes kaikkialla Suomessa, mutta voimakkaimmin 
maan etelä- ja länsiosissa suurimpien peltopinta-alaosuuksien alueilla (Vilmi ym. 2021). Maatalouden 
osuus ihmisperäisestä fosforikuormituksesta on arviolta 63 % ja typpikuormituksesta noin 52 % (Suo-
men ympäristökeskus 2020b). Maatalouden toimenpiteistä erityisesti maankuivatus, maanpinnan muok-
kaus ja lannoitteiden käyttö aiheuttavat kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Lisäksi uomien perkaukset 
ovat heikentäneet virtavesien tilaa ja voimistaneet eroosiota. Vaikka maatalouden fosforikuormitus on 
joidenkin selvitysten perusteella vähentynyt, vastaavasti typpikuormitus on kohonnut (Ekholm ym. 
2015, Räike ym. 2020).   

Vesienhoidon tavoitteiden kannalta arvioituna maatalouden vesiensuojelutoimet ovat olleet joko 
riittämättömiä tai huonosti kohdennettuja (Puustinen ym. 2019). Aroviidan ym. (2022) mukaan osassa 
maatalouden kuormittamia vesistöjä tila on kuitenkin parantunut, mikä viittaa siihen, että tehokkaiden ja 
oikein kohdennettujen vesiensuojelutoimenpiteiden avulla vesistöt voivat toipua. Avainasemassa on ha-
jakuormituksen synnyn ja eroosion ehkäisy valuma-alueella ennen vesistöön huuhtoutumista (Puustinen 
ym. 2019). Maatalousalueiden vesiensuojelussa tehokkaimpia keinoja ovat säätösalaojitus ja luonnon-
mukaiset menetelmät, kuten suojavyöhykkeet ja tulvatasanteet (Granholm ym. 2017, Puustinen ym. 
2019). Luonnonmukaiseen peruskuivatukseen siirtyminen, kaksitasouomien (kuva 11.18), tulvatasantei-
den, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden perustaminen ja maan kasvukunnosta huolehtiminen voisivat 
tasata tulvahuippuja ja vähentää pelloilta vesistöihin kulkeutuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta 
(Uusi-Kämppä & Jauhiainen 2010, Järvelä & Västilä 2016, Koskiaho & Puustinen 2019, Puustinen ym. 
2019, Turunen ym. 2019).  Lisäksi syyskynnön vähentäminen ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisää-
minen voivat ehkäistä eroosiota. Myös peltojen kipsikäsittelyn vesiensuojelullisesta potentiaalista on 
saatu kannustavia tuloksia. Kipsikäsittelyn laajemmasta käyttöönotosta on tuotettu politiikkasuositukset 
(SAVE-hanke, Helsingin yliopisto 2018). Paikallisilla suodatin- ja saostusratkaisuilla sen sijaan ei tois-
taiseksi nähdä suurta potentiaalia ravinnehuuhtoutumisen ehkäisemisessä (Granholm ym. 2017).  

Maatalouspuroille ei tyypillisesti jätetä lainkaan puustoisia suojavyöhykkeitä, vaikka ne auttaisivat 
vähentämään maatalouden hajakuormituksen haittavaikutuksia virtavesille ja parantamaan maatalous-
alueiden virtavesien ekologista tilaa samalla tavalla kuin metsäpuroillakin (Turunen ym. 2019, Tolkki-
nen ym. 2022). Maataloustukipolitiikka ei tue puustoisten suojavyöhykkeiden hyödyntämistä maata-
lousuomilla. Useissa muissa maissa maatalousuomien puustoiset suojavyöhykkeet ovat yleinen 
käytäntö, mutta Suomessa niiden katsotaan kuuluvan ennemmin metsätalouden kuin maatalouden pii-
riin. Suomessa agrometsätaloutta ovat toistaiseksi pyrkineet edistämään yksittäiset viljelijät ja hankkeet 
(esim. Baltic Sea Action Group 2022). Puustoisten suojavyöhykkeiden ja rantametsien hyödyntämistä 
myös maataloudessa tulisi lisätä (Häggblom ym. 2020, Aroviita & Tolkkinen 2022). 

11.3.3.4 Metsätalouden vesiensuojelu 

Vesistöjen tilaa metsätalousalueilla heikentävät ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitus. Metsätalouden 
osuus fosforikuormituksesta on arviolta 17 %, typen kuormituksesta 35 % ja orgaanisen hiilen kuormi-
tuksesta 12 % (Finér ym. 2020, Finér ym. 2021). Vesistövaikutusten kannalta ojien kunnostaminen on 
metsätaloustoimenpiteistä haitallisin, ja merkittävin ojituksen aiheuttama valumavesien laatuun vaikut-
tava tekijä on kiintoainekuormitus (Finér ym. 2010). Viimeaikaisten tutkimusten perusteella metsäta-
lousalueilta peräisin oleva typpi- ja hiilikuormitus on kasvussa (Asmala ym. 2019, Finér ym. 2021) ja 
vesistöjen ekologinen tila on sitä heikompi mitä enemmän ojituksia valuma-alueella on (Rääpysjärvi 
ym. 2016, Vilmi ym. 2021). 
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Kuva 11.17. Metsätalouden toimenpiteistä päätehakkuut, maanmuokkaukset ja kunnostusojitukset 
aiheuttavat merkittävää vesistökuormitusta. Kuva: Laura Härkönen. 

 
Kuva 11.18. Kaksitasouomat, eli ojat, joita reunustavat tulvatasanteet, voivat tehostaa maatalouden 
vesiensuojelua. Kuvan kaksitasouoma sijaitsee Sipoon Ritobäckenillä. Kuva: Laura Härkönen. 
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Metsätaloustoimet tulisi jatkossa suunnitella siten, että vesistöihin päätyvää ravinne-, humus- ja 
kiintoainekuormitusta ei pääsisi syntymään. Käytännössä tämä tarkoittaisi toimimista siten, että kunnos-
tusojitustarve vähenisi merkittävästi esimerkiksi jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen siirtymisen ja 
turvemaiden metsätalouden tuottotavoitteiden vähentämisen kautta. Mikäli ojien kunnostaminen on joil-
lakin kohteilla välttämätöntä, ojitusintensiteettiä ja ojasyvyyksiä tulee vähentää (Hökkä ym. 2021) ja 
pintavalutusta ja viivyttäviä vesiensuojelurakenteita, kuten putkipadoilla varustettuja laskeutusaltaita, 
hyödyntää soveltuvilla kohteilla. Ojitusten vesiensuojelua ei tule perustaa pelkkien laskeutusaltaiden 
varaan, sillä ne eivät sovellu kaikkiin olosuhteisiin ja ympäristöihin eivätkä liukoisten ravinteiden tai 
hienojakoisen ja orgaanisen kiintoaineen pidättämiseen (Marttila & Kløve 2010, Haahti ym. 2018). Li-
säksi niiden mitoituksessa ja toteutuksessa saattaa olla puutteita tai kunnossapito laiminlyödään (Niemi-
nen ym. 2018, Vaarala & Ventelä 2015). Ojituksissa yleisesti hyödynnettyjen lietekuoppien tehosta ve-
siensuojelurakenteena ei ole tutkimusnäyttöä. Niiden on arvioitu jopa lisäävän kuormitusta 
paksuturpeisilla aloilla (Haahti ym. 2018). Ojakatkot tulee lain mukaan jättää aina vesistön varteen, 
mutta niitä tulisi hyödyntää myös ojastossa aiempaa tehokkaammin. 

Hakkuualoilta tulevan ravinne- ja kiintoainekuorman ehkäisemisessä olennaista on riittävän leveän 
suojavyöhykkeen jättäminen hakkuualan ja vesistön väliin (kuva 11.19). Suojavyöhykkeiden leveydet 
tulisi optimoida paikkakohtaisesti siten, että kiintoaineen laskeutumiselle ja ravinteiden pidättymiselle 
on riittävän pitkä aika ennen valumavesien päätymistä vesistöön. Liian kapeina tai harvapuustoisina 
suojavyöhykkeet eivät turvaa purojen (Jyväsjärvi ym. 2020) eivätkä rantametsän (Gustafsson ym. 2010, 
Oldén ym. 2019, Berrigan ym. 2020) ekologista tilaa. Uoman lähialueella, eli rantavyöhykkeellä, on 
suuri merkitys erityisesti purojen ja norojen ekologisen tilan kannalta (Tolkkinen ym. 2020), minkä 
vuoksi myös rantavyöhyke tulisi huomioida vesistöjen ennallistamis- ja hoitotarpeen arvioinnissa.   

Vesilaki ja metsälaki turvaavat jossain määrin vesiympäristöjä. Erityisesti luonnontilaisten ja luon-
nontilaisen kaltaisten pienvesien lainsuoja on vahva uoman tai altaan osalta. Niiden osalta laeissa saattaa 
olla myös ristiriitaisuuksia, sillä esimerkiksi vesilaissa pienvesien luonnontilan vaarantaminen on kiel-
letty ilman erillistä lupaa (VL 1:11), mutta toisaalta velvoitetaan pitämään kiinteistön kuivatusta palve-
leva oja kunnossa (VL 5:8), mikä saattaa vaarantaa kuormitusta vastaanottavaa vesiympäristöä. Lain 
velvoitteet koskevat lähinnä uusia hankkeita ja maankäytön muutoksia, eivät jo olemassa olevaa maan-
käyttöä. Vaikka nykyään tunnetaan hyvin vesi- ja maaelinympäristöjen tiivis ekologinen yhteys, sitä ei 
ole lainsäädännössä huomioitu: vesielinympäristö käsitellään erillisenä metsäelinympäristöstä, eikä esi-
merkiksi rantametsien ekologisten rakennepiirteiden vaikutusta vesielinympäristöön ole huomioitu. 
Metsälain 10 §:n tulkinta erityisen arvokkaiden rantametsäkohteiden rajauksesta (Metsäkeskus 2018) ei 
yleisesti ottaen ole riittävä turvaamaan kohteen erityispiirteitä (Rykken ym. 2007, Selonen ym. 2013, 
Oldén ym. 2019), jotka vaikuttavat myös puron ja rantametsän kytkeytyneisyyteen. Lisäksi pykälän tul-
kintasuositukset asettavat suojelukohteille tiukempia vaatimuksia kuin miten kohteiden määritelmä on 
lakiin kirjattu (Metsäasetus 14.1 §) (Siitonen ym. 2021). Metsäsertifiointijärjestelmät jossain määrin 
paikkaavat tätä puutetta, mutta käytännössä maanomistajilla ei ole velvoitetta liittää maa-alueitaan 
osaksi niitä. Sertifikaattien suojavyöhykerajaukset ovat myös kapeammat kuin tutkimusten perusteella 
olisi suositeltavaa (kuva 11.20) (Gundersen ym. 2010, Sweeney & Newbold 2014, Keto-Tokoi 2018, 
Kuglerová ym. 2020).   

Valuma-aluetarkastelussa on huomioitava myös pohjavesivarat, joiden hyvä laatu ja toisaalta myös 
riittävä määrä turvaavat myös pohjavesimuodostumiin liittyvien pintavesien sekä pohjavedestä riippu-
vaisten pintavesiekosysteemien hyvää tilaa (Britschgi ym. 2021). Pinta- ja pohjavesien erottaminen on 
keinotekoinen raja, jonka merkitystä ei tunneta tarpeeksi tai pystytä ottamaan huomioon tarpeellisella 
tasolla. Valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) määritellään pintave-
siekosysteemin olevan pohjavedestä suoraan riippuvainen, kun siihen purkautuu pohjavettä siten, että 
pohjaveden purkautumisella on merkitystä kyseisen ekosysteemin suojelulle ja säilymiselle. Luokitel-
tuja pohjavesialueita on Suomen pinta-alasta 4 %. Niiden tilaan voivat vaikuttaa maatalouden toimenpi-
teistä peltoviljely ja erityisesti kasvinsuojeluaineet, joiden historiallinen vaikutus voi näkyä 
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pistekuormituksena pohjavesissä pitkään (Juvonen 2022). MaaMet-seurannan perusteella maa- ja metsä-
talouden kuormittamien pohjavesien tilaan suurimmat vaikutukset aiheutuvat pohjavesialueilla sijaitse-
vista tai sijainneista turkistarhoista (Juvonen 2022). MaaMet-seurannassa metsätalouden kuormittamien 
pohjavesialueiden seurantakohteet ovat olleet harvassa (Juvonen 2022) ja metsätalouden toimenpiteiden 
vaikutuksia pohjavesiin on myös muilta osin seurattu toistaiseksi vähän, minkä vuoksi lisätutkimusta 
tarvitaan (Britschgi ym. 2022). Metsätalous on merkittävin maankäyttömuoto pohjavesialueilla, ja sen 
toimenpiteistä erityisesti hakkuut, maanmuokkaus, ojaston kunnossapito, kasvinsuojeluaineet, metsälan-
noitus sekä kulotus voivat vaikuttaa pohjavesiin (Britschgi ym. 2021). 
 

   

 
Kuva 11.19. Rantavyöhykkeellä on merkittävä vaikutus puron luonnontilaisuuteen. Vasen: Puro 
Varsinais-Suomessa. Purolle ei ole jätetty lainkaan puustoista suojavyöhykettä. Oikea: Puro 
Koillismaalla. Purolle on jätetty 30 metrin suojavyöhyke, minkä ansiosta puro rantametsineen on säilynyt 
hyvin luonnontilaisen kaltaisena. Myös maatalousuomat hyötyisivät puustoisista suojavyöhykkeistä. 
Kuvat: Janne Tolonen (vasen) ja Mari Annala (oikea). 
 

 
Kuva 11.20. Järven rantaan päätehakkuussa jätettyä suojavyöhykettä järven jäältä kuvattuna. 
Suositusten ja metsäsertifikaattien mukaiset suojavyöhykkeiden leveydet jäävät usein 
riittämättömiksi. Kuva: Päivi Härkönen. 
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11.3.3.5. Maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten seuranta 

Maa- ja metsätalouden kuormittamien vesistöjen tilaa seurataan MaaMet-hankkeen yhteydessä (Suomen 
ympäristökeskus 2007). Lisäksi metsätalouden vesistökuormitusta seurataan vuonna 2015 perustetun 
metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon avulla (Finér ym. 2017). Vastaavanlainen seuranta-
verkko on suunnitteilla myös maatalousvaltaisille valuma-alueille (Häggblom ym. 2020, Aroviita ym. 
2022).  

Olemassa olevien seurantaverkostojen avulla voidaan seurata vesien tilan ja vesistökuormituksen 
yleistä kehityssuuntaa. Seurannan jatkaminen on ensiarvoisen tärkeää ja eri seurantahankkeiden ja -ver-
kostojen rahoitus tulee varmistaa. Verkostoja tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan myös kehittämään, 
jotta ne voisivat jatkossa kattaa maaperältään ja maankäytön intensiteetiltään mahdollisimman monipuo-
lisia valuma-alueita. Tietoja tulisi mahdollisuuksien mukaan myös täydentää valuma-alueilla käytössä 
olevilla vesiensuojeluratkaisuilla, jotta niiden vaikuttavuutta pystyttäisiin paremmin arvioimaan. Tutki-
muksessa tulisi keskittyä luonnonmukaisiin maankäyttö- ja vesiensuojelumenetelmiin ja poliittisesti tu-
lisi selvittää kuinka maankäytön intensiteettiä voitaisiin parhaiten vähentää (esimerkiksi jatkuvapeittei-
sen metsänkasvatuksen, kunnostusojitusten vähentämisen sekä maatalouden ja metsätalouden 
suojavyöhykkeiden tukipolitiikan kehittämisen avulla). Lisäksi maankäytön biologisia vaikutuksia ja 
ekosysteemiprosesseja tulisi tutkia ja seurata kattavammin. Seurantaa tulisi laajentaa myös pienempiin 
vesistöihin, jotka eivät ole kattavasti edustettuna nykyisissä seurantaverkostoissa, eivätkä myöskään ve-
sienhoidon suunnittelussa. 

11.3.4 Hiilirikkaat sisävedet 
Suomi sijaitsee pohjoisella havumetsävyöhykkeellä ja valtaosa Suomen maapinta-alasta on metsien pei-
tossa. Topografia on tasaista ja suot peittävät kolmasosan maa-alasta. Suurin osa Suomen järvistä on 
pieniä ja matalia. Mataluuden ohella tyypillistä Suomen järville on suuri humuspitoisuus ja ruskehtava 
väri.   

Valtaosa orgaanisesta aineesta kulkeutuu vesiin valuma-alueen soilta ja metsistä, ja järvien oman 
perustuotannon osuus on pieni. Pohjois-Suomessa pitoisuudet ovat pienempiä kuin Etelä-Suomessa 
(kuva 11.21). Lämpötilaerot Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä ovat suuria ja järvien ja valuma-alueiden 
jää-/lumipeitteinen aika Pohjois-Suomessa on useita kuukausia pidempi. Suovaltaisella, topografialtaan 
tasaisella Pohjanmaalla vesistöjen hiilipitoisuudet ovat suurimmat. Pohjanmaalta ei juuri löydy järviä, 
joiden hiilipitoisuudet olisivat alle 5 mg/l, kun taas Lapissa kirkasvetiset järvet dominoivat. Etelä- ja 
Keski-Suomessa sekä humuspitoisia että kirkasvetisiä järviä löytyy sen sijaan melkein näköetäisyydellä 
toisistaan (Kortelainen & Mannio 1990). Virtavesille vastaavaa tarkastelua ei toistaiseksi ole tehty. Lä-
hekkäisillä järvillä lämpötila, sadanta ja laskeuma ovat samanlaisia, mutta morfologiset tekijät (järven 
pinta-ala, syvyys ja tilavuus) voivat erota merkittävästi. Hiilipitoisuudet ovat suurimmat pienissä, mata-
lissa järvissä, joilla on suuri valuma-alue.   

Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä valtaosa orgaanisesta hiilestä on liuenneessa muodossa (dis-
solved organic carbon (DOC)) ja partikkelimaista orgaanista ainetta on vähän. Osa vesiin kulkeutuvasta 
hiilestä hajoaa ja vapautuu hiilidioksidi- ja metaanikaasuina ilmaan (CO2, CH4). Huomattavasti pie-
nempi osa jää pysyvästi sedimenttiin (Kortelainen ym. 2006). Siitä huolimatta järvillä on suuri merkitys 
hiilivarastoina ja on arvioitu, että pinta-alayksikköä kohden järvet muodostavat Suomen toiseksi suu-
rimman hiilivaraston soiden jälkeen (Kortelainen ym. 2004). Sedimentin hiilivarasto korreloi parhaiten 
järven koon, syvyyden ja veden rautapitoisuuden kanssa. Suurimmat hiilivarastot pinta-alayksikköä 
kohden ovat pienissä, matalissa järvissä, joissa veden rautapitoisuus on suuri (Kortelainen ym. 2004). 
Lisäksi mitä pienempi veden viipymä järvessä on, sitä suurempi osa orgaanisesta aineesta kulkeutuu ala-
puolisiin vesistöihin.  

Boreaalisen vyöhykkeen vesistöjen hiilipitoisuus on kohonnut viimeisten vuosikymmenien aikana. 
Vesistöjen tummumista on havaittu laajalti myös Suomen järvissä, virtavesissä ja Itämeren rannikolla 
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(Vuorenmaa ym. 2006, Lepistö ym. 2008, 2014, Sarkkola ym. 2009, Fleming-Lehtinen ym. 2015, Räike 
ym. 2016, Forsius ym. 2017, Kankaala ym. 2019). Tummuminen vaikuttaa monin, useimmiten heiken-
tävin tavoin vesiekosysteemien toimintaan (Blanchet ym. 2022), ja on siten tunnistettu yhtenä uhkateki-
jänä sisävesiluontotyyppien heikentymisen taustalla (Lammi ym. 2018). Erityisesti kirkkaat järvet ovat 
herkkiä tummumisen aiheuttamille muutoksille (Knoll ym. 2018, Williamson ym. 2020). Tummumisen 
vaikutuksia järvissä ja virtavesissä on tutkittu melko kattavasti monien eri eliöryhmien kannalta, mutta 
tummumisen merkitys pienvesissä ja kosteikoissa on heikosti tunnettu ja vaatii lisätutkimusta (Blanchet 
ym. 2022).  

Tummumiseen vaikuttavat niin happaman laskeuman väheneminen kuin ilmastonmuutokseen kyt-
keytyneet lämpötilan kohoaminen ja muutokset sadannassa ja valunnassa. Näiden tekijöiden ohella 
maankäytön vaikutus tummumiseen voi olla etenkin paikallisesti merkittävä. Uudempina mekanismeina 
tummumisen taustalla on alettu tunnistaa metsittyminen (Finstad ym. 2016, Škerlep ym. 2020), sekä 
metsätalous erityisesti turvemailla (Finér ym. 2021, Estlander ym. 2021, Nieminen ym. 2021). Järvien, 
virtavesien ja rannikon tummumiskehitystä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan valtakunnalli-
sella tasolla aiempaa kattavammin SysteemiHiili-hankkeessa (Suomen ympäristökeskus 2021b). Sa-
malla etsitään keinoja turvemaiden metsätalouden aiheuttaman lisätummumisen hillintään. Kirjallisuu-
den perusteella jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, sekapuustoisuuden lisääminen ja valuma-alueen 
vedenpidätyskyvyn parantaminen ojituksia vähentämällä ja soita ennallistamalla voisivat vähentää hii-
len huuhtoutumista (Kritzberg ym. 2020, Härkönen ym., valmisteilla).  

 

 

Kuva 11.21. Kokonaishiilen (TOC) pitoisuuksia satunnaisesti valituilla suomalaisilla järvillä (n=897). 
Järvien hiilipitoisuudet ovat pääosin eteläisempää Suomea pienempiä Pohjois-Suomessa, harmaan 
katkoviivan yläpuolella. Muokattu julkaisusta Kortelainen & Mannio (1990). 

Vaikka perustuotannon osuus boreaalisten järven hiilitaseesta on pieni, Beaulieu ym. (2019) mu-
kaan ilmastonmuutokseen ja valuma-alueen ihmistoimintaan kytkeytyvä rehevöityminen voi nostaa 
merkittävästi järvien metaanipäästöjä seuraavan vuosisadan aikana. Myös tummuminen voi osaltaan 
vaikuttaa vesistöjen kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen (esim. Kortelainen ym. 2006, Rantakari 
& Kortelainen 2008, Rantakari ym. 2010). Rehevöitymisen ja tummumisen hillintä ovat siten merkityk-
sellisiä paitsi vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamisen ja sisävesiluontotyyppien 
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uhanalaistumisen ehkäisemisen, myös terveen hiilenkierron säilyttämisen kannalta. Erityisen tärkeää on 
huolehtia valuma-alueen vesiensuojelusta ja pyrkiä myös kehittämään metsänkäsittelymenetelmiä, jotka 
ehkäisevät turpeen hajoamista (Nieminen ym. 2020). Kaikissa tapauksissa vesistökuormituksen synnyn 
ehkäiseminen on tehokkainta vesiensuojelua.   

11.3.5 Sisävesien ennallistamis- ja hoitotarpeet 
Vesienhoidon suunnittelussa ekologiselta tilaltaan luokitelluista järvistä noin 13 % ja virtavesistä 32 % 
on hyvää huonommassa tilassa edellyttäen niin vesiensuojelu- kuin kunnostustoimenpiteitä (Vesimuo-
dostumat (3. suunnittelukausi) 2021). Lisäksi useimpien sisävesien luontotyyppien tila etenkin pien- ja 
virtavesissä sekä rehevissä järvissä ja lammissa on heikko ja arvioitu edelleen heikentyväksi (Lammi 
ym. 2018), minkä vuoksi suojelun rinnalla kunnostus- ja ennallistamistoimet ovat tärkeitä niiden tilan 
parantamiseksi. Ennallistamis- ja hoitotoimenpiteitä tulisi kohdistaa yhtäältä vesienhoidon suunnitte-
lussa hyvää huonompaan ekologiseen tilaan luokiteltuihin järviin ja virtavesiin ja toisaalta myös heiken-
tyneisiin sisävesiluontotyyppeihin (kuva 11.22). 

Niin järvien, lampien kuin virta- ja pienvesien suojelussa olennaista on kokonaisten uomajatkumoi-
den ja valuma-alueiden ennallistamis- ja hoitotarpeiden huomioiminen. Luonnontilaisina ja vapaasti vir-
taavina latvapurot, pienemmät sivu-uomat ja pääuoma muodostavat yhtenäisen jokijatkumon (the River 
Continuum Concept, Vannote ym. 1980), jota pidetään virtavesiekosysteemien toiminnan perusteena. 
Virtavesien tilaa heikentävät padot ja esteet vaikuttavat yleensä kolmella tavalla: 1) estämällä eliöiden 
luontaista liikkumista jokiverkostossa (Tonkin ym. 2018), 2) muuttamalla jokivesien luontaista hydrolo-
gista dynamiikkaa (Rolls ym. 2018) ja 3) vaikuttamalla jokien muihin ympäristöolosuhteisiin (Wang 
ym. 2020). Patoamisen seurauksena virtavesien eliöyhteisöt yleensä yksipuolistuvat ja muistuttavat en-
nen pitkää enemmän järvimäisiä seisovan veden kuin varsinaisia virtaavan veden eliöyhteisöjä. Patoa-
minen katkaisee joen luonnollisen jatkuvuuden ylävirrasta alavirtaan katkaisten eliöiden vapaan liikku-
misen jokiverkoston eri osien välillä, ja se vaikuttaa monin tavoin myös virtavesiekosysteemien 
luonnolliseen yhteyteen valuma-alueen kanssa (Rinnevalli ym. 2021).  Suurempien jokien osalta erityi-
sesti padot aiheuttavat ekosysteemeille haittoja (Rinnevalli ym. 2021), ja lähes kaikki suuret joet on 
Suomessa padottu.  

 

 
Kuva 11.22. Rehevöityneiden järvien ja lintuvesien tilaa voidaan pyrkiä parantamaan esimerkiksi 
ravintoketjukunnostuksen avulla. Kuva: Laura Härkönen. 
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Luontodirektiivin luontotyyppiä pikkujoet ja purot (3260) on määrällisesti Suomessa arviolta noin 
130 000 km (Ympäristöministeriö 2021b). Tästä määrästä kuuluu Natura 2000 -alueverkostoon 13 % ja 
suojelun ulkopuolisista jokivesistä kolmasosa on ennallistamistoimien tarpeessa (Ympäristöministeriö 
2021b). Tämä tarkoittaa noin 30 000 km virtavesiä, jotka tulisi kunnostaa. Ennallistamistarpeita latvave-
sissä lisäävät osittain myös tierummut, joita on Suomessa arviolta noin 90 000 kpl ja näistä noin puo-
lessa on läpikulkukelpoisuuden tai virtavesijatkumon kannalta ongelmia (Eloranta & Eloranta 2016). 
Virtavesissä on erityisesti nostettu esiin virtavesijatkumo ja tavoite ennallistaa 25 000 km virtavesiä va-
paasti virtaaviksi EU-tasolla (EU2030 Biodiversiteettistrategia) tukee osaltaan vesienhoidon suunnitte-
lun tavoitteita ja toimeenpanoa. 

Vesistöjä on kunnostettu Suomessa jo 1960-luvun lopulta lähtien (Ulvi & Lakso 2005, Muotka & 
Syrjänen 2007). Kokonaiskuva toteutetuista vesistökunnostuksista ja niiden vaikuttavuudesta on kuiten-
kin puutteellinen, sillä tietoa toteutettujen kunnostustoimenpiteiden sijainnista ja lukumääristä ei ole tä-
hän mennessä kattavasti tai koordinoidusti kerätty. Järvikunnostusten osalta vaikuttavuutta on kuitenkin 
arvioitu 1990-luvun lopulla toteutetussa selvityksessä (Äystö 1997). 

KOKASU-hankkeessa kootun tarkastelun perusteella osa kunnostustoimenpiteistä on tallennettu 
ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin sekä avoimeen Vesistökunnostajan karttapalveluun (Taulukko 
11.2). Tietojärjestelmiin on tallennettu määrällisesti enemmän virtavesien kuin vakavesien kunnostus-
toimenpiteitä. Esimerkiksi Suojelualueiden kuviotietojärjestelmä SAKTI:sta (2021) ei tätä tarkastelua 
varten ollut saatavilla tietoa järvikunnostuksista. Vesistötyöt VESTY-järjestelmään (2020) on puoles-
taan tallennettu pääasiassa luvanvaraisia järvikunnostustoimenpiteitä, kuten vedenpinnan nostoja, ruop-
pauksia ja kemikalointeja. Toteutettujen vesistökunnostusten lukumäärät, ajankohdat ja menetelmät tu-
lisi kerätä koordinoidusti, jotta toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta pystyttäisiin arvioimaan. 
Jatkossa tulisi varmistaa kaikkien vesistökunnostustoimenpiteiden kirjaaminen esimerkiksi vesistökun-
nostajan karttapalveluun (2020), mikä helpottaisi kunnostustiedon koordinoitua keruuta. 

Taulukko 11.2. Vesistökunnostustoimenpiteiden lukumäärät, jotka oli joulukuuhun 2021 mennessä 
tallennettu Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin (SAKTI 2021, Vesistötyöt VESTY 2021) sekä 
vesistökunnostajan karttapalveluun (2020).  

  Virtavedet (kpl)  Vakavedet (kpl)  

SAKTI  106 (30,47 km)  -  

VESTY  1721  745  

Vesistökunnostajan karttapalvelu  47 71 

 
Vesistökunnostusten vaikuttavuuden arviointiin liittyy olennaisena osana vesistökunnostushankkei-

den seuranta, jota tulisi tehdä ennen, aikana ja jälkeen kunnostusten (Koljonen ym. 2020). Seurannan 
tärkeyden ja hyödyllisyyden osoittaa se, että Suomessa parhaita tuloksia on saatu tai toimenpiteitä on 
pystytty muovaamaan vaikuttavammiksi kohteilla, joihin on kohdistunut joko velvoitetarkkailua tai esi-
merkiksi ympäristöhallinnon, yliopistojen tai alueellisten vesiensuojeluyhdistysten pitkäaikaista inten-
siiviseurantaa. Tällöin toimenpiteet on pystytty kohdentamaan ja mitoittamaan oikein (Koljonen ym. 
2021). Useimmiten seurantaa ei kuitenkaan tehdä riittävällä intensiteetillä eikä riittävän pitkään kunnos-
tusten jälkeen, jotta toimenpiteiden vaikutuksia pystyttäisiin arvioimaan. Vesistökunnostusten seurantaa 
tulisi tehostaa ja siihen tulisi varata riittävästi resursseja jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.   

Sisävesien ennallistamista ja hoitoa tukevat ohjelmat  

Suomen kansainvälisten sitoumusten mukaisten luontokadon pysäyttämistavoitteiden, kansallisten mo-
nimuotoisuustavoitteiden ja EU:n biodiversiteettistrategian 2030 toimeenpanemiseksi perustetulle 
Helmi-elinympäristöohjelmalle on laadittu periaatepäätös 2021–2030 (Keskinen ym. 2021). Sisävesistä 
Helmi-ohjelmassa mukana ovat pienvedet ja rantaluonto sekä lintuvedet ja -kosteikot, joille on asetettu 
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määrälliset kunnostustavoitteet ohjelmakaudella. Vieraslajien torjumiseksi on määritelty lisäksi omat 
määrälliset tavoitteensa. Helmi-ohjelman tavoitteena on elinympäristöjen ennallistamis- ja hoitotoimien 
tarkasteleminen laajoina, elinympäristörajat ylittävinä kokonaisuuksina. Periaatepäätöksessä esitetään 
perustettavaksi 30–50 Helmi-aluetta monimuotoisuuskeskittymiin, joita kohdennetaan mm. pienve-
siesiintymien ja lintuvesien ympärille.  

Helmi-ohjelma tekee yhteistyötä Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO:n ja vesiensuoje-
lun tehostamisohjelman 2019–2023 kanssa. Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma puoles-
taan parantaa vaelluskalojen elinympäristöjä ja lisääntymistä latvavesissä. Helmissä tehtävät pienvesien 
kunnostukset tukevat myös vesienhoitosuunnitelmien tavoitteita, joissa painotus sisävesien osalta on 
suuremmissa jokivesistöissä ja järvissä.  

11.4 Yhteenveto 
Kriittisin suojelutarve on äärimmäisen tai erittäin uhanalaisiksi luokitelluilla järvi-, lampi- ja virtavesi-
tyypeillä sekä pienvesillä ja avoimilla rantaluontotyypeillä, joihin lukeutuvat runsasravinteiset järvet ja 
lammet, savimaiden virtavedet ja erittäin suuret joet (Lammi ym. 2018). Näiden luontotyyppien esiinty-
mät painottuvat alueille, joihin kohdistuu merkittävimpiä ihmistoiminnan aiheuttamia paineita. Erityi-
sesti suojelua tulisi kohdistaa uhanalaisten luontotyyppien vielä luonnontilaisille ja luonnontilaisen kal-
taisille vesistöille ja pienvesille. Lisäksi suojelua tulisi kohdentaa uhanalaisten lajien kannalta 
merkittävimmille vaka- ja virtavesikohteille sekä niiden rantavyöhykkeille ja valuma-alueille. Suomen 
järvien pinta-alasta on suojeltu noin 4 % ja virtavesikilometreistä noin 10 % vesimuodostuma-aineisto-
jen perusteella. Järvien ja lampien rannoilla suojeluosuus on noin 16 %.  Lisäsuojelua tarvitaan etenkin 
Lapin eteläpuolisessa Suomessa.  

Samalla on huomioitava, että erityisesti vesienhoidon suunnittelussa tunnistetuista vesimuodostu-
mista johdettuja järvi- ja virtavesiluontotyyppejä lukuun ottamatta tarkempi sijaintitieto useista sisävesi-
luontotyypeistä on puutteellista, eikä suojelun tarpeessa olevia vaka- tai virtavesikohteita pystytä tieto-
puutteiden (ks. Luku 11.5) vuoksi täsmällisesti osoittamaan. Tarkempaa suojelutarpeen alueellista 
tarkastelua vaikeuttaa tietopuutteiden ohella se, että kohteet ovat sijoittuneet hyvin hajanaisesti (Suomen 
ympäristökeskus 2021a). Pienissä virtavesissä kokonaisia luonnontilaisia tai sen kaltaisia uomia ei eten-
kään Etelä-Suomessa juurikaan ole, vaan luonnontilaisuusaste vaihtelee uomissa jaksoittain ja suurin 
osa kohteista edellyttävät ensisijaisesti ennallistamista.   

Jotta tietoa sisävesiluontotyyppien tilasta ja lajistosta pystytään tarkentamaan ja lisäsuojelun koh-
dentamista täsmentämään, etenkin vesienhoidon suunnittelun ulkopuolisten, lukuisten vaka- ja virtave-
sien sekä pienvesien tilan arviointia ja seurantaa tulee pyrkiä kehittämään. Samalla tulee tehostaa sisäve-
silajien seurantaa myös niiden eliöryhmien osalta, joita ei seurata osana vesienhoidon suunnittelua. 

Sisävesillä tulisi turvata laajemmin valuma-alueen hyvä ekologinen tila – pelkkä vesistön tai pien-
veden turvaaminen ei useinkaan riitä, sillä valuma-alueiden maankäyttömuodot ja maankäytön intensi-
teetti vaikuttavat väistämättä myös vesien tilaan (Kärkkäinen & Koljonen 2021). Lisäksi sisävesien la-
jistoa uhkaavat vieraslajit, joiden poistaminen vesiympäristöstä on erityisen haasteellista.  Olennaista on 
tunnistaa vesistöjen uhkatekijät ja luopua tarpeettoman intensiivisestä maankäytöstä sekä huolehtia te-
hokkaista vesiensuojelutoimista. Jos valuma-alueen ja vesistöjen tila on riittävän hyvä, ei varsinaisesta 
suojelualueen perustamisesta vesistön ympärille välttämättä ole lisähyötyä (Heino ym. 2009), mutta 
suojelulla voidaan varmistaa saavutetun ekologisen tilan pysyvyys tai tilan suotuisa kehittyminen myös 
tulevaisuudessa. Koska sisävesien ja niiden rantojen suojeleminen vaatii maankäytön vesiensuojelun 
tehostamista ja toimintatapojen muutosta myös valuma-alueella, suojelutavoitteen saavuttamiseksi suo-
jelua voisi olla tehokkainta lisätä kasvattamalla nykyisiä suojelualueita vesistöjatkumot huomioiden, 
mikä tarkoittaisi niin lähivaluma-alueen, vesistön kuin rantavyöhykkeen suojelua. Myös uusien metsän- 
ja soiden suojelualueiden perustamisessa tulisi ottaa vesistöt huomioon esimerkiksi rajaamalla suojelu-
alueita valuma-alueiden mukaan. 
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Vesistöihin kohdistuvia ennallistamis- ja hoitotoimia tulisi kohdistaa paitsi vesienhoidon suunnitte-
lussa hyvää huonompaan ekologiseen tilaan luokitelluille vesimuodostumille, myös luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnissa uhanalaisiksi arvioiduille sisävesiluontotyypeille sekä uhanalaisten vesi- ja 
rantalajien keskittymille. Lisäksi tieto toteutetuista vesistökunnostuksista tulisi koota yhteen ja kunnos-
tustoimenpiteistä tulisi toteuttaa ajantasainen vaikuttavuusarvio, jotta kustannustehokkaimmat hoito- ja 
ennallistamistoimenpiteet saataisiin jatkossa kohdennettua oikein. 

11.5 Merkittävimmät tietopuutteet 
Vaikka sisävesien tilaa seurataan systemaattisesti osana vesienhoidon suunnittelua, seuranta ei kata 
kaikkia sisävesiekosysteemejä. Seuraavassa sisävesiin kohdistuvia tietopuutteita käsitellään pintavesien 
tilan, sisävesien lajiston, maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten sekä vesistöjen ennallistamistoimien 
kautta. 

11.5.1 Pintavesien tilaan kohdistuvat tietopuutteet 
Sisävesiluontotyypeistä järvien ja lampien uhanalaisuutta on arvioitu pääosin vesienhoidon Vesimuo-
dostumat-rekisterin tietojen avulla (VHS järvi 2016, VHS joki 2016, Lammi ym. 2018). Vesienhoidon 
suunnittelussa vesimuodostumiksi tunnistettujen, ekologiselta tilaltaan luokiteltujen vesistöjen aineis-
tossa esimerkiksi alle 50 ha järvet ovat selvästi aliedustettuina (kuva 11.23). 

Sisävesi- ja rantaluontotyypeistä koko maan tasolla puutteelliseksi tunnetuiksi (DD) arvioitiin 32 % 
(ml. lähteet). Suhteellisesti eniten tietopuutteita oli rantaluontotyypeissä, joista vajaa 60 % (10 kpl) arvi-
oitiin puutteellisesti tunnetuiksi. Vaarantuneiksi (VU) arvioitujen järvien hiekkarantojen vähenemisen 
laajuutta, kunnostusta, ja suojelualueiden ulkopuolelle jääviä arvokkaita hiekkaranta-alueita selvitetään 
Ranta-Putte-hankkeessa vuosina 2021–2022 (Suomen ympäristökeskus 2021c). Toiseksi eniten tieto-
puutteita oli virtavesiluontotyypeissä, joista koko maantasolla noin 30 % arvioitiin puutteellisesti tunne-
tuiksi. Erityisen heikosti tunnettuja ovat havumetsävyöhykkeen norot (kuva 11.24) sekä koko maan ta-
solla meanderoivat virtavesityypit sekä vesiputoukset ja könkäät. Lampiluontotyypeistä hieman yli 20 
% ja järvityypeistä 15 % arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi. (Lammi ym. 2018.) 

Luontotyyppien seurantaa kehitetään LUSEK-hankkeessa (Suomen ympäristökeskus 2021d). PU-
ROHELMI-hankkeen tapainen lähestymistapa pienille vakavesille voisi paikata tietoaukkoja vesienhoi-
don suunnittelun ulkopuolisten vakavesien osalta ja täydentää myös esimerkiksi metsätaloudelle herk-
kien vesistöjen tunnistamista. Myös uusien menetelmien, kuten molekyylibiologisten menetelmien, 
käyttökelpoisuutta sisävesien seurannassa tulee arvioida ja selvittää mahdollisuuksia esimerkiksi veden-
alaisen monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) toteuttamiseen myös sisävesillä.  

11.5.2 Sisävesien lajistoon kohdistuvat tietopuutteet 
Joidenkin eliöryhmien kohdalla kiireellisimmin suojelua vaativia lajeja on listattu ja niiden sijaintia on 
selvitetty, mikä on auttanut lajien suojelun alueellisessa priorisoinnissa (mm. sammalet; Juutinen ym. 
2019). Laaja-alaisen seurannan puute voi kuitenkin vaikeuttaa useiden sisävesien uhanalaisten lajien 
suojelua, sillä niiden elinympäristön suojelu- ja hoitotoimien kohdentaminen on haastavaa ilman katta-
vaa tietoa lajien levinneisyydestä ja sijainnista. Esimerkiksi huomattava osuus nilviäislajeista on erittäin 
huonosti tunnettuja, eikä niille ole voitu tehdä uhanalaisuusarviointia lainkaan (Valovirta ym. 2019). 
Näin ollen niitä ei myöskään huomioida suojelua vaativina lajeina. Puutteellisen seurantatiedon takia 
uhanalaisuusarvioinnin ulkopuolelle ovat jääneet niin ikään ravintoketjun tärkeä linkki äyriäiseläin-
plankton ja sedimentin mikroäyriäiset (Väinölä ym. 2019), jotka eivät sisälly seurattavina muuttujina 
vesienhoidon suunnittelun mukaiseen tilanarviointiin. Osana vesienhoidon suunnittelua kerätään sään-
nöllisin väliajoin tietoa vesimuodostumiksi tunnistettujen vaka- ja virtavesien kasvillisuus-, kala-, 
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pohjaeläin- ja kasviplanktonlajistosta. Systemaattisen biologisen seurannan ulkopuolelle jäävät kuiten-
kin useimmat alle 1 km2 kokoiset järvet ja valuma-alueeltaan alle 100 km2 joet.  

 
 

 
Kuva 11.23. Vesienhoidon suunnittelussa ekologiselta tilaltaan luokiteltujen (4 634 kpl) ja 
luokittelemattomien (54 618 kpl) vakavesien, eli järvien ja lampien sijainti pinta-alan perusteella 
jaoteltuna. Jokainen piste kartalla kuvaa yhtä vakavesimuodostumaa. Lähteet: VHS järvi (2016) ja 
Järvirekisteri (2021).  
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Kuva 11.24. Havumetsävyöhykkeen norot on puutteellisesti tunnettu (DD) luontotyyppi (Lammi ym. 
2018). Kuvan noro sijaitsee Pudasjärvellä. Kuva: Mari Annala. 

Sisävesien lajiston systemaattista kartoitusta tulisi tehostaa. Spatiaalisen kattavuuden lisäksi tieto 
kantojen ajallisesta vaihtelusta olisi tärkeää lajien elinvoimaisuutta arvioitaessa. Jatkuva, tietyin vä-
liajoin tapahtuva seuranta antaisi tarkemman kuvan sisävesilajien luontaisesta kannan vaihtelusta ja 
uhanalaistumiskehityksestä. Ekosysteemien tilan laajamittaista seurantaa, arviointia ja tutkimusta tuke-
vaa tietoalustaa kehitetään Suomen ekosysteemiobservatorio FEO-hankkeessa (Suomen ympäristökes-
kus 2021e). Myös mallinnuksen avulla voidaan ennustaa lajien häviämisriskiä. Mallinnusten ja tarkaste-
lujen tulisi jatkossa kattaa kaikki elinympäristöt: sisävesiä koskevat tietopuutteet ovat usein olleet syynä 
niiden jättämiseen tarkastelujen ulkopuolelle.  

KOKASU-tarkastelussa vesi- ja rantalintujen suojelutilannetta ei pystytty ajan- ja resurssien puut-
teen vuoksi selvittämään, vaikka lintuja koskeva tieto on Suomessa korkeatasoista. Sisävesiä elinympä-
ristöinään käyttävien lintujen suojelutarpeita tulee tarkastella KOKASU:n jatkohankkeessa. 
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11.6 Toimenpide-ehdotukset 

• Sisävesillä suojelua tulee kohdentaa erityisesti uhanalaisiksi luokitelluille järvi-, lampi-, ranta- 
ja virtavesiluontotyypeille (ml. pienvedet) ja uhanalaisen lajiston kannalta merkittävimmille 
kohteille. Suojelua tarvitaan paitsi sisävesillä, myös niiden rantavyöhykkeillä ja lähivaluma-
alueilla. Sisävesien suojelun tehostaminen voi osaltaan parantaa myös hiilirikkaiden 
ekosysteemien säilymistä.  

•  Sisävesien tilaa turvaavia, vesiensuojelua tehostavia toimenpiteitä tarvitaan erityisesti 
valuma-alueilla, joilla tehtävät toimenpiteet vaikuttavat suoraan vesistöjen tilaan. Valuma-
alueella sijaitsevien luontotyyppien, kuten metsien ja soiden suojelun tehostaminen ja 
suojelualueiden laajentaminen palvelee osaltaan myös sisävesiluontotyyppien säilymistä. 

• Ennallistamis- ja hoitotoimia tulee keskittää paitsi valuma-alueille, myös hyvää huonommassa 
ekologisessa tilassa oleville vesimuodostumille, sekä lajistoltaan ja luontotyypeiltään 
uhanalaisiksi arvioiduille sisävesimuodostumille. Tämä koskee myös avoimia 
rantaluontotyyppejä, joista monia vaivaa liiallinen umpeenkasvu. Myös tulvaisia 
luontotyyppejä tulisi palauttaa vesistöjen varsille maanomistajien maa- ja metsätaloudelle 
aiheutuvat vettymishaitat korvaten. 

• Kiireellistä suojelua vaativien uhanalaisten avain- ja sateenvarjolajien elinympäristöt on 
suojeltava ja tarvittaessa ennallistettava ja elinympäristöjen valuma-alueelta tulevien 
painetekijöiden haittavaikutuksia ehkäistävä. Avain- ja sateenvarjolajien toimivuus yleisenä 
monimuotoisuuden suojeluperusteena tulee selvittää.  

• Sisävesiin kohdistuvia tietopuutteita tulee pyrkiä paikkaamaan, jotta suojelutarpeessa olevia 
sisävesiä voidaan tunnistaa ja suojelun kohdentamista tarkentaa. Sisävesissä merkittäviä 
tietopuutteita kohdistuu etenkin vesienhoidon suunnittelun ulkopuolisten järvien, lampien, 
virtavesien, rantojen ja pienvesien tilaan ja lajistoon. Niiden seurantaa ja tuntemusta tulee 
tehostaa ja selvittää mahdollisuuksia esimerkiksi vedenalaisen monimuotoisuuden 
inventointiohjelman toteuttamiseen myös sisävesillä.  
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12 Itämeri 

Merensuojelualueet kattavat noin 11 % Suomen merialueista. Vaikka 
uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymiä on saatu suojelun piiriin, 
Suomen merensuojelualueiden verkoston kehittämisessä on vielä tehtävää. 
Tällä hetkellä suojelualueet turvaavat heikosti biologista monimuotoisuutta ja 
ekosysteemin toiminnallisuutta, ja myös suuri osa uhanalaisista lajeista ja 
luontotyypeistä on edelleen suojelualueiden ulkopuolella.  

12.1 Johdanto 
Itämeri on pieni, murtovetinen meri, jossa ihmisen toimet vaikuttavat herkästi meriympäristön tilaan. 
Ihminen on vaikuttanut Itämereen pitkään ja monin tavoin, minkä seurauksena sen tila on heikentynyt. 
Meriympäristön tilaa pyritään parantamaan päivitetyssä merenhoidon toimenpideohjelmassa (Laamanen 
ym. 2021), jossa asetetaan yleisiä tavoitteita merensuojelun tehostamiseksi. Suomen merellisten luonto-
tyyppien tilaa on arvioitu EU:n luontodirektiivin raportoinnissa (Ympäristöhallinto 2020) sekä kansalli-
sessa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Kotilainen ym. 2018a,b) ja merialueita pintavesien eko-
logisen tilan luokittelussa.  

Luontodirektiivin kuusi meriluontotyyppiä olivat vuoden 2019 arvion mukaan kaikki epäsuotui-
sassa tilassa (Ympäristöhallinto 2020). Uhanalaisuusarvioinnissa arvioitiin yhteensä 42 meriluontotyyp-
piä ja niistä 10 katsottiin uhanalaiseksi ja neljä silmälläpidettäviksi (Kotilainen ym. 2018a,b). Pintave-
sien ekologisen tilan luokittelussa rannikon 276 vesimuodostumasta hyvään tilaan on luokitettu vain 13 
vesimuodostumaa (Ekologinen tila, VHS vesimuodostumat, rannikkovedet, 2022). Lisäksi Itämeren 
noin 350 arvioidusta eliölajista reilu 10 % on arvioitu uhanalaisiksi (Hyvärinen ym. 2019).  

1970-luvulla Itämerelle perustetut ensimmäiset suojelualueet turvasivat pääasiassa linnustoa sekä 
hylkeitä. Pitkään sen jälkeenkin suojelualueita perustettiin ilman tietoa vedenalaisesta luonnosta. Veden-
alaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU on tuottanut vuodesta 2004 lähtien 
korvaamattoman arvokasta luontotietoa, jonka ansiosta sekä uhanalaisuusarviot että suojeluratkaisut pe-
rustuvat enenevässä määrin tutkimustietoon. 

12.2 Menetelmät 
Kohti kattavaa suojelualueverkostoa (KOKASU) -hankkeessa suojelualueiden alueellisen kattavuuden 
lisäämistä tarkastellaan pääasiassa uhanalaisten luontotyyppien ja uhanalaisten lajien kannalta. Meren-
suojelualueiden osalta lisäkriteereinä käytetään myös meriluonnon biologista monimuotoi-
suutta, ekosysteemin toiminnallisuutta sekä avainlajien ja -luontotyyppien suojelua. Tämän lisäksi arvi-
oitiin myös merensuojelualueiden hallinnon tehokkuutta, selvittämällä miten vedenalainen luonto 
huomioidaan osana Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia.   

12.2.1 Tiedon kokoaminen eri lähteistä 
Vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelma (VELMU) on vuodesta 2004 saakka kerännyt tietoa ve-
denalaisten luontotyyppien, lajien ja yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Inventointiohjel-
man tavoitteena on edistää Itämeren lajien ja luontotyyppien suojelua ja tukea meren kestävän käytön 
suunnittelua. Vuoteen 2021 mennessä havaintoja oli kertynyt jo yli 170 000 inventointikohteelta.  
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Kuva 12.1. Suojelualue-analyyseihin käytettävissä olleet lajien ja luontotyyppien havainnot Suomen 
merialueilla esitettynä kvantiili-luokituksella 5 km:n ruuduilla (vasen kuva) sekä nykyinen 
suojelualueverkosto (oikea kuva).  

Kuvassa 12.1 on esitetty kaikki KOKASU-hankkeessa käytettävissä olleet aineistot sekä nykyinen suo-
jelualueverkosto, käsittäen Natura 2000 -alueet, kansallispuistot, hylkeidensuojelualueet, Ramsar-alueet, 
yksityiset suojelualueet, Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet, HELCOMin merensuojelualueet sekä 
muut valtion luonnonsuojelualueet. VELMU-ohjelman tuloksista on julkaistu useita tieteellisiä artikke-
leita sekä tietokirja Meren aarteet vuonna 2017 (ja laajennettu ruotsinkielinen painos 2021). 

VELMU-ohjelmassa kerättyjen aineistojen avulla tehtiin jo 2018 ensimmäinen tarkastelu Suomen 
merensuojelualueiden kattavuudesta (Virtanen ym. 2018). Samaan aineistoon ja asiantuntija-arvioihin 
perustuen laadittiin myös kuvaukset Suomen ekologisesti merkittävistä vedenalaisista meriluontoalu-
eista (ns. EMMA alueet; Lappalainen ym. 2020). EMMA-aluekarttoja käytettiin myös Suomen ensim-
mäisen merialuesuunnitelman tausta-aineistoina vuonna 2020 (www.merialuesuunnittelu.fi).   

KOKASU-hankkeessa aiempaa merensuojelualueiden analyysiä päivitettiin ja täydennettiin uusien 
aineistojen avulla. Uutta tietoa lajeista ja luontotyypeistä koottiin pääasiassa VELMU-ohjelman vuosina 
2017–2020 keräämistä tiedoista. Ahvenanmaan tietoja täydennettiin Husön biologisen aseman kartoitus-
tiedoilla (Kiviluoto 2013, Rinne ym. 2019). Uhanalaisten lajien ja vieraslajien levinneisyystietoa täy-
dennettiin LajiGIS-tietopalvelusta (LajiGIS 2021) ja Luonnonvarakeskuksen vieraslajiportaalista Suo-
men lajitietokeskuksen ylläpitämän palvelun kautta.    

Suojelualueanalyysejä varten tuotettiin uusia ja päivitettiin olemassa olevia aineistoja Itämeren 
uhanalaisista luontotyypeistä ja lajeista. Tarkastelussa mukana olivat pääasiassa uhanalaiset levät, putki-
lokasvit ja selkärangattomat pohjaeliöt. Lisäksi huomioitiin silmälläpidettävät (NT) lajit ja luontotyypit. 
Silmälläpidettävien eliöiden huomioiminen tukee pitkän tähtäimen suojelusuunnittelua. Olemassa olevia 
aineistoja koottiin myös luontodirektiivin luontotyypeistä. Suojelualueanalyyseissä huomioitiin myös 
vedenalaisen meriluonnon biologinen monimuotoisuus, muut kuin uhanalaiset Itämeren luontotyypit, 
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kalanpoikastuotantoalueet, avainlajit ja -luontotyypit sekä ekosysteemin toiminnallisuus. Näin suojelu-
alueiden mahdollisuutta turvata merellistä monimuotoisuutta pyrittiin arvioimaan kokonaisvaltaisemmin 
kuin pelkästään uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä tarkastelemalla. Lajistotietojen lisäksi tuotettiin ih-
misen toiminnasta aiheutuvista vaikutuksista vedenalaiseen meriluontoon uusia aineistoja, joita käytet-
tiin tunnistettaessa alueita, joille suojelua ei kannata kohdentaa.   

Suojelualueiden toimivuutta arvioitiin tarkastelemalla, kuinka monta prosenttia tunnetuista esiinty-
mistä sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella. Lajistoinventoinneissa on kuitenkin alueellista vinoumaa. 
Meriluonnon kartoituksista 51 % on toteutettu suojelualueilla ja 49 % suojelualueiden ulkopuolella. 
Pinta-alaan suhteutettuna yli puolet vedenalaisen meriluonnon kartoituksista on toteutettu 11 prosentilla 
merialueista ja alle puolet 89 %:lla merialueista. Tilastollisten mallien avulla inventointivinoumaa voi-
daan kuitenkin korjata (ks. luku 12.2.1.4 Lajikohtaiset esiintymismallit). Siksi suojelualueiden katta-
vuutta arvioitiin myös tilastollisesti mallinnettujen lajien esiintymisalueiden perusteella. Mallien avulla 
pystytään huomioimaan kartoittamattomat alueet ja ennustamaan lajien todennäköinen esiintyminen 
koko merialueella. 

12.2.1.1 Luontodirektiivin luontotyyppien aineistojen koonti 

EU:n luontodirektiivi velvoittaa Suomea suojelemaan luontotyyppejä ja lajeja, jotka toimivat Natura 
2000 -alueiden ytimenä. Luontodirektiivin liitteessä I luetelluista luontotyypeistä kuusi on merellisiä ja 
kaksi luontotyyppiä sisältää merellisiä osia. Aineistot koostettiin luontotyypeistä, joiden tila arvioitiin 
luontodirektiivin raportoinnissa vuonna 2019 (Ympäristöhallinto 2020): vedenalaiset hiekkasärkät 
(1110) (kuva 12.2), kapeat murtovesilahdet (1650), riutat (1170), laajat matalat lahdet (1160), laguunit 
(1150), jokisuistot (1130) sekä vedenalaiset osat luontotyypeistä harjusaaret (1610) ja ulkosaariston luo-
dot ja saaret (1620). Riutat ja vedenalaiset hiekkasärkät perustuvat malleihin (Kaskela ja Rinne 2018) ja 
muut luontotyypit asiantuntija-arvioihin. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa erittäin uhanalaisiksi 
(EN) on arvioitu jokisuistot ja vaarantuneiksi (VU) fladat sekä kluuvit, jotka lasketaan mukaan la-
guuneihin (1150).  Luontodirektiivin luontotyypit on esitelty lyhyesti taulukossa 12.1. 
 

 
Kuva 12.2. Hiekkasärkkä Örön edustalla. Kuva: Juuso Haapaniemi. 
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Taulukko 12.1. Luontodirektiivin merelliset luontotyypit (liite I). Taulukko perustuu Suomen 
ympäristökeskuksen luontotyyppiesittelyihin.     

 
Luontotyyppi   Kuvaus   Levinneisyys   Nykytila ja uhkatekijät   

Vedenalaiset hiekkasär-
kät (1110)   

Merenpohjasta kohoavia, py-
syvästi veden alla olevia hiek-
kasärkkiä alle 20 m syvyy-
dessä. Tyypillisiä lajeja 
pehmeän pohjan pohjaeläi-
met, uposkasvit ja levät . 

Hiekkapohjaisilla 
rannikoilla kaikilla 
Suomen merialu-
eilla (735 km2)   

Tila heikentynyt merihiekan oton ja 
rehevöitymisen vuoksi. Luonnonti-
laisuudelle olennaista puhdas 
hiekkapohja ja vähäinen sedimen-
taatio. 

Kapeat murtovesilahdet 
(1650)   

Matalia kapeita, pehmeäpoh-
jaisia lahtia, eliölajiston moni-
muotoisuus huomattava, ruo-
vikot ominaisia.   

Luontotyyppi esiin-
tyy harvinaisena 
Suomenlahdella ja 
Saaristome-
rellä (369 km2)   

Luontotyyppiä ei esiinny Suo-
messa luonnontilaisena. Luonto-
tyypin tilaan vaikuttavat ranta- ja 
vesirakentaminen, vesiliikenne ja 
rehevöityminen.     

Riutat (1170)   Merenpohjasta kohoavia kalli-
oita, mukaan lukien levä-
vyöhykkeiset kalliorannat, ka-
rit ja lohkareet. Tyypillistä 
levien ja pohjaeläinten vyö-
hykkeisyys: rihmalevä-, rakko-
hauru- ja punalevävyöhyk-
keet.    

Kaikilla Suomen me-
rialueilla, esiintyvät 
vähälukuisempina 
Merenkurkun poh-
joispuolella (2450 
km2)   

Luonnontilaisena riutoilla on hyvä 
näkösyvyys, hapekas pohja, ja vä-
häisissä määrin ihmistoimintaa. 
Riuttojen tila on heikentynyt rehe-
vöitymisen myötä, ja riuttalajiston 
esiintymisvyöhykkeet ovat kaven-
tuneet.    

Laajat matalat lah-
det (1160)   

Kookkaita, suojaisia, peh-
meäpohjaisia merenlahtia, ei 
makean veden vaikutusta. 
Runsas pohjakasvillisuus ja 
eläimistö.    

Kaikilla Suomen me-
rialueilla (498 km2)   

Tila heikentynyt rantarakentami-
sen ja rehevöitymisen myötä.   

   

Laguunit (1150) (VU)  Matalia, pienialaisia ja me-
restä osin tai kokonaan kurou-
tuneita vesialtaita (fladat, kluu-
vit), joiden kehitys riippuu 
maankohoamisesta. Rehevä 
uposlehtinen kasvillisuus, 
myös makean veden lajistoa.   

Kaikilla Suomen 
saaristoisilla meri-
alueilla (697 km2)   

Laguunien tilaa heikentää rantara-
kentaminen, erittäin herkkiä rehe-
vöitymiselle heikon veden vaihtu-
misen ja mataluuden vuoksi.    

Jokisuistot (1130) (EN)  Runsaasti makean veden la-
jistoa, tyypillistä upos- ja ilma-
versoiskasvillisuus sekä kel-
luslehtisten suuri osuus. 
Ominaista laajat ruovikot ja 
kaislikot   

Kaikilla Suomen me-
rialueilla (767 km2)   

Jokisuistojen tila on heikentynyt re-
hevöitymisen ja lisääntyneen me-
renkäytön (mm. rantarakentami-
nen) seurauksena. Ruovikoiden 
runsastuminen yksipuolistaa lajis-
toa, ja runsastuttaa jokisuiston um-
peenkasvua.  

Ulkosaariston luodot ja 
saaret (1620) – vedenalai-
set osat   

Pienten, usein puuttomien kal-
lio- ja moreenisaarten tai luo-
tojen vedenalaiset kovat, 
usein kallioiset pohjat, joilla 
runsasta leväkasvillisuutta.    

Luontotyyppiä esiin-
tyy runsaasti Saaris-
tomerellä, Ahvenan-
maalla ja 
Merenkurkussa (601 
km2)   

Rehevöityminen heikentää luonto-
tyypin vedenalaisten osien tilaa.   

Harjusaaret (1610) – ve-
denalaiset osat   

Hiekka- ja sorasaarten veden-
alaiset osat, hiekkapohjalle 
ominaiset lajit.  

Esiintyy harvinai-
sena Salpausselkien 
ja harjujaksojen me-
reen ulottuvilla jat-
keilla (65 km2)   

Luontotyypin tila heikentynyt rehe-
vöitymisen ja meren virkistyskäy-
tön seurauksena.    

 
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (taulukko 12.1) ovat laajoja, usein geomorfologisesti määri-

tettyjä kokonaisuuksia, ja ne kuvaavat osin puutteellisesti meriluonnon biologista monimuotoisuutta. Ne 
eivät myöskään toimi kovin hyvin lajiston elinympäristöjä kuvaavina yksikköinä (Virtanen ym. 2018). 
Esimerkiksi muiden kuin särkkämäisten hiekkapohjien lajiyhteisöt jäävät luontodirektiivin 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/luontotyypit/Luontodirektiivin_luontotyypit/Luontotyyppien_esittelyt
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luontotyyppien rajauksen ulkopuolelle, samoin mantereen tai suurten saarten kallioiset ja/tai kivikkoiset 
pohjat, jotka eivät muodosta riuttamaisia kokonaisuuksia. Myöskään lajien osalta luontodirektiivi ei 
huomioi vedenalaista luontoa riittävästi, koska luontodirektiivin liitteissä on vain hyvin harvalukuinen 
joukko Itämeren lajeja. Näin ollen yksinomaan luontodirektiivin perusteella tehty suojelusuunnittelu ei 
takaa Suomen meriluonnon monimuotoisuuden turvaamista.  

12.2.1.2 Itämeren luontotyypit ja aineistojen koonti 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuutta tarkasteltiin ensimmäisen kerran kansallisessa uhanalaisuusarvi-
ossa 2008 (Raunio ym. 2008), ja uudelleen vuonna 2018 (Kontula & Raunio 2018). Arvioinnin perus-
tana toimi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteeristö. Itämeren luontotyyppien luokittelu 
perustuu Itämeren suojelukomissio HELCOMin vedenalaisten biotooppien ja elinympäristöjen luokitte-
luun (HELCOM Underwater Biotopes; HUB) (HELCOM 2013). HUB-luokittelussa luontotyyppiä mää-
räävät eliöyhteisön sijainti (pohja, avovesi, jää), valo, pohjanlaatu sekä lajit. Itämeren uhanalaisten luon-
totyyppien luokittelu perustuu vallitsevaan eliöstöön, eikä siinä pääsääntöisesti ole eroteltu 
pohjanlaatua. Uhanalaisuusarvioinnissa luontotyypiksi lasketaan yhteisö, johon kuuluvan yhden lajin tai 
yhteisön peittävyys tai biomassa ylittää 50 %, kuten esimerkiksi punalevävaltaiset pohjat (kuva 12.3, 
taulukko 12.2).  

Itämeren luontotyyppien uhanalaisuuden luokittelujärjestelmä ei ole alueellisesti kattava, sillä sen 
perusteella ei voida luokitella kaikkia pohjia. Sekapohjat, joita mikään yksittäinen laji tai lajiryhmä ei 
dominoi, jätettiin arvioimatta. Merkittävä osa Suomen merialueiden lajistosta kuuluu näihin, ns. "seka-
pohjiin", joissa yksittäisillä lajeilla ei ole selkeää dominanssia. Esimerkiksi kovan pohjan yhteisö, jossa 
ruskolevät edustavat 35 %, punalevät 35 % ja viherlevät 30 %, on jäänyt arvioinnin ulkopuolelle.  
 

 
Kuva 12.3. Punalevävaltainen pohja. Kuva: Mats Westerbom, Metsähallitus.  
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Taulukko 12.2. Itämeren luontotyypit (ja uhanalaisuusluokka), jotka mukana suojelualueiden 
arvioinnissa.  
 
Monivuotisten levien tai sammalten luonnehtimat kovat pohjat   
     Haurupohjat (EN)  
     Punaleväpohjat (EN)     
     Monivuotisten rihmalevien luonnehtimat pohjat (LC)  
     Vesisammalpohjat (LC)  

Kasvillisuuden luonnehtimat pehmeät pohjat   
     Meriajokaspohjat (VU)  
     Suojaisat näkinpartaispohjat (VU)   
     Sätkinpohjat (NT)  
     Haura- ja hapsikkapohjat (NT)  
     Avoimet näkinpartaispohjat (NT)   
     Merinäkinruohopohjat (NT)  
     Vitapohjat (LC)  
     Ärviäpohjat (LC)  
     Luikkapohjat (LC)  
     Kelluslehtisten luonnehtimat pohjat (LC)  
     Vesikuusipohjat (DD)  

Irtonaisen kasvillisuuden luonnehtimat pohjat   
     Karvalehtipohjat (LC)  
     Irtonaisen haurun luonnehtimat pohjat (DD)  

Selkärangattomien luonnehtimat kovat pohjat   
     Sinisimpukkapohjat (LC) 
     Polyyppipohjat (DD)  
     Merirokkopohjat (NE)   
     Vaeltajasimpukkapohjat (NE)   

Yksivuotisten levien luonnehtimat pohjat   
     Letkuleväpohjat (LC)  
     Kultajouhi- ja jouhileväpohjat (LC)  
     Yksivuotisten rihmalevien luonnehtimat pohjat (LC)  

Selkärangattomien luonnehtimat pehmeät pohjat   
     Suursimpukkapohjat (EN)  
     Valkokatka- ja merikatkapohjat (EN)  
     Liejusimpukkapohjat (LC)  
     Surviaissääskipohjat (LC)  
     Hietasimpukkapohjat (DD)  
     Sydänsimpukkapohjat (DD)  
     Monisukasmatopohjat (NE)  

Muunlaiset pohjat   
      Anaerobisten eliöiden luonnehtimat pohjat (LC)  
      Kuorisorapohjat (DD) (eritelty vaaleat ja tummat kuoret)   
     Rautamangaanisaostumapohjat (DD)  

 
Itämeren uhanalaisten luontotyyppien alueellisen levinneisyyden kuvaukseen on kehitetty tilastolli-

sia malleja (Virtanen ym. 2018), jotka kertovat luontotyypin todennäköisestä esiintymisalueesta. Mal-
leja päivitettiin uusilla aineistoilla, joita oli kertynyt vuosilta 2017–2020. Pohjaeläinten luonnehtimien 
luontotyyppien määrittely nojaa biomassaan. Alueellisen kuvauksen kannalta tämä on haasteellista, 
sillä aineistoa pohjaeläinten biomassasta ei ole riittävästi olemassa. Tästä syystä pohjaeläimiin liittyvät 
mallit on pääasiassa kuvattu todennäköisyysperusteisina, kuvaten pohjaeläimille suotuisimpia esiinty-
misalueita. 

Itämeren uhanalaisuusarvioinnissa käytetyt luontotyyppiyhdistelmät ovat osin päällekkäisiä luonto-
direktiivin luontotyyppien kanssa, eikä niistä siksi tuotettu erikseen paikkatietoaineistoa. Uhanalaisuus-
arvioinnissa osa luontotyypeistä on kuvattu puutteellisesti tunnetuiksi (DD), eikä niiden uhanalaisuutta 
voitu siksi arvioida. KOKASU-hankkeessa puutteellisesti tunnetut luontotyypit huomioitiin kuitenkin 
analyyseissä, mutta ilman uhanalaisuusstatusta (ks. osio 12.2.2.1 Painotukset). Esimerkiksi 
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rautamangaanisaostumat, jotka voidaan mikrobitoimintaan perustuvan kasvutapansa perusteella luoki-
tella biogeenisiksi elinympäristöiksi (kuten esim. korallit), on vuoden 2018 uhanalaisuusarvioinnissa 
luokiteltu puutteellisesti tunnetuiksi. Vuoden 2018 jälkeen aiheesta on julkaistu tieteellistä kirjallisuutta. 
Kaikkonen ym. (2019) kuvaavat rautamangaanisaostumien alueellista kattavuutta Suomessa ja toteavat, 
että saostumia esiintyy varovaisenkin arvion mukaan 11 prosentilla Suomen merialueista. Ne siis katta-
vat Suomessa suuremman pinta-alan kuin kaikki luontodirektiivin liitteen I merelliset luontotyypit yh-
teensä. Rautamangaanisaostumien malli päivitettiin uusilla aineistoilla vuosilta 2017–2020. Myös tässä 
työssä rautamangaanisaostumapohjat tulkitaan biogeeniseksi elinympäristöksi varovaisuusperiaatetta 
noudattaen, sillä kiinnostus niiden kaupalliseen hyödyntämiseen on kasvussa. 

12.2.1.3 Uhanalaiset lajit ja aineistojen koonti  
Taulukossa 12.3 on esitelty Suomen merialueella esiintyvät uhanalaiset sekä silmälläpidettävät lajit. 
Merkittävimpiä syitä lajien uhanalaistumiseen merellä ovat rehevöityminen, vesirakentaminen ja avoi-
mien rantojen sulkeutuminen (Hyvärinen ym. 2019). Uhanalaisista lajeista on laadittu myös vuonna 
2020 listaus kiireellisesti suojeltavista lajeista, jotka vaativat nopeita suojelutoimia (taulukko 12.3). 
Uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista tuotettiin paikkatietoaineistoja ja lajien levinneisyysmalleja 
(ks. luku 12.2.1.4 Lajikohtaiset esiintymismallit), jotka olivat mukana suojelualueanalyyseissä.  

Taulukko 12.3. Uhanalaiset lajit, jotka mukana analyyseissä, sekä uhanalaistumisen syyt ja 
suojeluperusteet. Lajiteltu uhanalaisuusluokan perusteella.  

Laji (uhanalaisuus-
luokka)   

Uhanalaisuusluokkaan joh-
taneet kriteerit tai syyt   

Suojeluperuste   

Piikkinäkinparta   
Chara horrida (EN)   

Suppea esiintymisalue ja taan-
tuminen, tai esiintymisen voi-
makas pirstoutuminen, tai erit-
täin suuret kannanvaihtelut   

Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)   

Hentonäkinruoho   
Najas tenuissima 
(EN)   

Kemialliset haittavaikutukset, 
vesirakentaminen, kilpailu   

Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)   
Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 
2021/521)   
Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 
3a 2021/521)   
EU:n luontodirektiivin II-liite   
EU:n luontodirektiivin IV-liite   
Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2020)   

Lietetatar   
Persicaria foliosa 
(EN)   

Vesirakentaminen, ilmaston-
muutos, avoimien alueiden 
sulkeutuminen, kemialliset 
haittavaikutukset   
   

Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)   
Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 
3a 2021/521)   
EU:n luontodirektiivin II-liite   
EU:n luontodirektiivin IV-liite   
Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2020)   

Upossarpio    
Alisma wahlenbergii 
(VU)   

Avoimien alueiden sulkeutumi-
nen, kemialliset haittavaikutuk-
set, vesirakentaminen   

Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)   
Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 
3a 2021/521)   
EU:n luontodirektiivin II-liite   
EU:n luontodirektiivin IV-liite   
EU:n ensisijaisesti suojeltavat lajit (luontodirektiivin II-
liite)   

Tummahelmilevä   
Ceramium virgatum 
(VU)   

Kemialliset haittavaikutukset   Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)    
Punainen kirja 2019   
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Laji (uhanalaisuus-
luokka)   

Uhanalaisuusluokkaan joh-
taneet kriteerit tai syyt   

Suojeluperuste   

Silonäkinparta   
Chara braunii (VU)   

Avoimien alueiden sulkeutumi-
nen, vesirakentaminen   

Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471)   
   

Vesipaunikko   
Crassula aquatica 
(VU)   

Avoimien alueiden sulkeutumi-
nen, kemialliset haittavaikutuk-
set   

Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)   
Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2020)     

Nelilehtivesikuusi   
Hippuris tetraphylla 
(VU)   

Avoimien alueiden sulkeutumi-
nen, kemialliset haittavaikutuk-
set, rakentaminen (maalla), 
risteytyminen, ilmastonmuu-
tos   

Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)   
Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 
3a 2021/521)   
EU:n luontodirektiivin II-liite   
EU:n luontodirektiivin IV-liite   
Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2020)    

Kalvassiloparta   
Nitella hyalina (VU)   

Kemialliset haittavaikutukset   Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521)     

Ruskomerietana Alde-
ria modesta (NT)   

Suppea esiintymisalue ja taan-
tuminen, tai esiintymisen voi-
makas pirstoutuminen, tai erit-
täin suuret kannanvaihtelut   

Punainen kirja 2019   

Isoluppolevä   
Dictyosiphon 
chordaria (NT)   

Kemialliset haittavaikutukset   Punainen kirja 2019   

Itämerenhauru   
Fucus radicans (NT)   

Kemialliset haittavaikutukset, 
satunnaistekijät, ilmastonmuu-
tos   

Punainen kirja 2019   

Rakkohauru   
Fucus vesiculosus 
(NT)   

Kemialliset haittavaikutukset   Punainen kirja 2019   

Rannikkovesikuusi   
Hippuris lanceolata 
(NT)   

Avoimien alueiden sulkeutumi-
nen   

Punainen kirja 2019   

Meriuposkuoriainen   
Macroplea pubipennis 
(NT)   

Kemialliset haittavaikutukset, 
vesirakentaminen   

Koko maassa rauhoitetut eläinlajit (LSA 1997/160, liite 
2a 2021/521)   
EU:n luontodirektiivin II-liite   

Tähtimukulaparta   
Nitellopsis obstusa 
(NT)   

Kemialliset haittavaikutukset   Punainen kirja 2019   

Otavita   
Potamogeton friesii 
(NT)   

Kemialliset haittavaikutukset, 
vesirakentaminen   

Punainen kirja 2019   

Takkupunahuiska   
Rhodomela confer-
voides (NT)   

Kemialliset haittavaikutukset, 
ilmastonmuutos   

Punainen kirja 2019   

Merihapsikka   
Ruppia maritima (NT)   

Yksilöiden määrä vähentynyt 
merkittävästi, kemialliset hait-
tavaikutukset   

Punainen kirja 2019   

Kiertohapsikka    
Ruppia spiralis (NT)   

Kemialliset haittavaikutukset, 
vesirakentaminen   

Punainen kirja 2019   
   

Meriajokas   
Zostera marina (NT)   

Kemialliset haittavaikutukset, 
ilmastonmuutos   

Punainen kirja 2019   
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Kuva 12.4. (A) Putkilokasvisukujen, (B) leväsukujen, (C) pohjaeläinlajien sekä (D) uhanalaisten ja 
silmälläpidettävien lajien määrät vuosina 2004–2020. Putkilokasvi- ja leväsukujen tarkastelussa on 
huomioitu havainnointi-intensiteetti ja mukaan on otettu ainoastaan 5 km:n ruudut, joilta löytyy vähintään 
30 havaintoruutua, joita on tarkasteltu tarkkaan lajintunnistukseen kykenevillä menetelmillä. Näihin 
lukeutuvat mm. sukellukset ja muut visuaaliset menetelmät sekä näytteenotto, mutta eivät 
videotarkastelut, joilla lajintunnistus usein jää ryhmätasolle. 
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12.2.1.4 Lajikohtaiset esiintymismallit 

Vedenalaisen lajiston ja luontotyyppien esiintymistä säätelevät Itämeressä erityisesti suolapitoisuus, 
pohjatyyppi, valon määrä, avoimuus aallokolle sekä ravinnepitoisuus. Kuvassa 12.4 on esitetty yleispiir-
teisesti kasvi- ja leväsukujen, pohjaeläinlajien sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien määrät 5 
km:n ruuduilla. Putkilokasvisukujen runsaus on suurimmillaan Perämerellä ja sisälahdissa (kuva 
12.4A), levien ulko- ja välisaaristossa Selkämerellä, Saaristomerellä, Ahvenanmaan merialueella sekä 
Suomenlahdella (kuva 12.4B). Merellisten leväsukujen sekä pohjaeläinlajien (kuva 12.4C) määrä vähe-
nee Perämerellä veden suolapitoisuuden alenemisen myötä. Viiden kilometrin ruutuja, joilta löytyy 3–5 
uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia, esiintyy eniten Perämerellä ja lounaisilla merialueilla (kuva 
12.4D ja 12.5). Tämä heijastelee uhanalaisten ja silmälläpidettävien merellisten levä- ja näkinpartaisla-
jien esiintymistä suolaisemmilla merialueilla sekä makean veden vesikasvien esiintymistä Perämerellä.  

Lajien esiintymisestä on tuotettu VELMU-aineistojen perusteella tilastollisia levinneisyysmalleja, 
joiden avulla voidaan kuvata lajin todennäköisimpiä esiintymisalueita (kuva 12.6). Mallien perusperiaat-
teet ja yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät julkaisusta Virtanen ym. (2018). Vuosien 2017–2020 aikana 
kertyneiden aineistojen myötä lajien esiintymistodennäköisyysmalleja päivitettiin ja tuotettiin putkilo-
kasveille, vesisammalille, leville, pohjaeläimille sekä tietyille hyönteisille ja bakteereille. Mallit kuvaa-
vat yleisiä ja laajalle levinneitä lajeja, harvinaisena ja pienellä alueella esiintyviä lajeja, yksi- ja moni-
vuotisia lajeja, uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, elinympäristöjä muodostavia lajeja, avainlajeja 
sekä vieraslajeja. 

 

 
Kuva 12.5. Yksi Suomen vedenalaisen luonnon uhanalaisimmista lajeista, piikkinäkinparta (Chara 
horrida) kuvattuna Paraisten Houtskarin hiekkapohjalla. Kuva Joonas Hoikkala, Metsähallitus. 
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Kuva 12.6. Upossarpion (Alisma wahlenbergii) todennäköiset esiintymisalueet tilastollisen mallin 
perusteella Perämerellä Hailuodon edustalla. Kuva: Manuel Deinhardt, Metsähallitus. 

Kalojen poikastuotantoalueista tietoa oli kattavasti saatavilla koko Suomen alueelta ahvenesta, ku-
hasta ja kuoreesta (Kallasvuo ym. 2017). Alueet on mallinnettu tilastollisen mallinnuksen menetelmin. 
Ruovikoiden tarkastelussa hyödynnettiin kaukokartoitukseen liittyvää tulkintaa (Koponen ym. 2022). 
Joillakin lajeilla esiintymismallien tuottaminen ei ollut mahdollista, sillä aineistoja ei ollut kattavasti tar-
jolla. Näiden lajien mukaan ottaminen koettiin kuitenkin tärkeäksi suojelualueiden kehittämisen kan-
nalta, sillä mukana oli uhanalaisia lajeja. Näissä tapauksissa lajien esiintymisestä tuotettiin paikkatieto-
taso, jossa arvo 1 kertoo lajin esiintymisestä ja arvo 0 siitä, että lajia ei esiinny. Yhteensä analyyseissä 
oli tietoa noin 240 lajin tai suvun esiintymisestä Suomen rannikolla. 

12.2.1.5 Ihmistoiminnasta aiheutuvat vaikutukset meriluontoon 

 Suojelualueiden arvioinnissa on olennaista huomioida merkittävimmät ihmisen toiminnan alueet ja ar-
vioida toiminnan seurauksena heikentyneet alueet. Suojelutoimia voidaan siten joko ohjata muualle tai 
kohdentaa (Virtanen ym. 2022a). Ihmisen toimintaa merellä on kartoitettu vuonna 2020 ilmakuvilta 
(Kuismanen & Husa 2020, Sahla ym. 2020). Aineisto sisältää ruoppauksia, laitureita, aallonmurtajia, 
vierasvenesatamia, siltoja, kalankasvattamoita ja rakennettuja rantoja. Kohteita on tunnistettu yli 
130 000. Sen lisäksi aineistoja oli saatavilla mm. vuosittaisista laivaväylien ruoppauksista, ankkurointi-
alueista, läjitysalueista, rantarakentamisesta ja olemassa olevista sekä rakenteilla olevista tuulivoima-
puistoista. Ihmisen toiminnan vaikutuksia vedenalaiselle meriluonnolle on kartoitettu meriluonnon asi-
antuntijoille suunnatuissa työpajoissa, joissa on arvioitu vaikutusten vakavuutta ja vaikutusalueita 
lajeille ja luontotyypeille. Työpajojen tulosten perusteella tuotettiin luontotyyppikohtaisia jalanjälki- ja 
vaikutusmalleja (Virtanen ym. käsikirjoitus). Yhteensä analyyseissä oli mukana noin 40 tasoa ihmisen 
toiminnan vaikutuksista vedenalaiseen meriluontoon.    

12.2.2 Suojelualueiden kattavuuden arviointi spatiaalisen priorisoinnin avulla 
Suojelualueverkoston kattavuutta ja kehittämistä analysoitiin Zonation 5.0 rc2 -ohjelmistolla (Moilanen 
ym. 2022). Zonation on ekologiseen päätösanalyysiin pohjautuva maankäytön suunnittelutyökalu, ja sitä 
on käytetty laajalti suojelualueiden arvioinneissa ja suunnittelussa sekä ekologisten haittojen välttämi-
sessä (ks. Suomen merialueilla toteutetut tutkimukset Virtanen ym. 2018 ja Virtanen ym. 2022b). Kvan-
titatiiviset suojelusuunnitteluanalyysit ovat aina alueellisia ja niissä olennaista on, että aineistot ovat kat-
tavia koko maiseman yli.   
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Zonation-analyysit antavat tulokseksi prioriteettijärjestyksen, jonka voidaan ajatella edustavan suo-
jelujärjestystä. Arvot vaihtelevat 0 (vähiten arvokas) ja yhden (arvokkain) välillä. Suojelemalla par-
haimmat alueet prioriteettijärjestyksen mukaan saavutetaan eniten suojeluhyötyjä analyysin lähtökoh-
dista riippuen. Zonation-analyysien avulla voidaan helposti arvioida suojellun pinta-alan lisäämisen 
vaikutuksia suojelutehoon. Piirteitä painottamalla voidaan huomioida suojeluarvoa nostavia tai muita 
kriteereitä, esimerkiksi lajin kaupallinen arvo, vieras- tai avainlajistatus tai rooli ekosysteemipalveluiden 
tuottajana. Laskennan tuloksena syntyvän prioriteettijärjestyksen lisäksi Zonation tuottaa suoriutuvuus-
käyrän, joka kertoo, kuinka suuri osuus piirteiden osuudesta sisältyy kuhunkin osaan tutkittavasta alu-
eesta.   

Merialueen spatiaalisessa priorisoinnissa on huomioitu hyväkuntoiset elinympäristöt, lajien ja luon-
totyyppien harvinaisuus, piirteiden runsaus sekä ihmisen toiminnasta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset 
meriluontoon. Merensuojelualueiden kattavuutta analysoitiin 20 metrin resoluutiolla yllä mainittujen 
aineistojen avulla uhanalaisuusluokituksiin perustuen. Näiden lisäksi tuotettiin integroivia analyysejä, 
joissa huomioitiin uhanalaisuuden lisäksi myös muita suojelukriteereitä. Ihmisen vaikutus huomioitiin 
kaikissa analyysivaihtoehdoissa. Integroivissa analyyseissä painotukset eri suojelukriteerien perusteella 
summattiin yhteen. Vain korkein uhanalaisuusluokka huomioitiin niillä lajeilla, jotka on arvioitu uhan-
alaisiksi lajien arvioinnissa ja jotka ovat myös uhanalaista luontotyyppiä muodostavia lajeja (vrt. rakko-
hauru NT ja haurupohjat EN). Analyysivaihtoehdot ja niiden yhdistelmät olivat: 

1. Uhanalaisuuteen liittyvät suojeluperusteet
(a) Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
(b) Itämeren uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
(c) Luontodirektiivin luontotyypit

2. Muut näkökulmat
(a) Lajistollinen monimuotoisuus
(b) Ekosysteemin toiminnallisuus
(c) Avainlajit ja -luontotyypit, kalojen poikastuotantoalueet sekä muut kuin uhanalaiset Itämeren

luontotyypit

3. Integroivat analyysit
(a) Uhanalaisuuteen liittyvät kriteerit yhdessä (1a-c)
(b) Muut kriteerit yhdessä (2a-c)
(c) Uhanalaisuuteen liittyvät kriteerit (1a-c) yhdessä muiden kriteerien (2a-c) kanssa

12.2.2.1 Painotukset 

Analyysivaihtoehtojen painotukset noudattivat eri kriteereitä analyysivaihtoehtojen mukaan. Uhanalai-
set ja silmälläpidettävät lajit ja luontotyypit (1a ja 1b) saivat painotuksen uhanalaisuusluokkansa perus-
teella, seuraten vuoden 2018 Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviota (Kotilainen ym. 2018), lajien 
uhanalaisuusarviota (Hyvärinen ym. 2019) sekä muita uhanalaisuusperusteita. Mitä uhanalaisempi laji 
tai luontotyyppi, sen korkeampi painoarvo sillä oli analyyseissä. Uhanalaisuusluokkien painotuskertoi-
met olivat erittäin uhanalaisille (EN) 4, vaarantuneille (VU) 3 ja silmälläpidettäville (NT) 2. Sen lisäksi 
luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainitut lajit ja rauhoitetut lajit saivat lisäpainon (+1). Luontodirektii-
vin luontotyyppien analyysivaihtoehdon (1c) painotukset määrittyivät uhanalaisuusarvion lisäksi sen 
perusteella, kuinka montaa Itämeren luontotyyppiä luontodirektiivin luontotyypit voivat ylläpitää.   

 Lajistollisen monimuotoisuuden analyysivaihtoehdossa (2a) kaikki lajit saivat painoarvon 1. Ana-
lyysivaihtoehtojen 2b ja 2c painotukset tuotettiin SYKE:n ja Metsähallituksen laji- ja luontotyyppiasian-
tuntijoiden yhteistyönä, ja ne nojaavat osin Mereisten avainelinympäristöjen suojelu – toiminnallisuu-
desta arvottamiseen (Meriavain) -hankkeen lopputuloksiin (Haavisto ym. käsikirjoitus). Integroivissa 
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analyyseissä lajien ja luontotyyppien tuplapainotukset vältettiin huomioimalla kullekin lajille ja luonto-
tyypille vain yksi luokitus (uhanalaisin). Haitalliset vieraslajit saivat painoarvon –2, sekä paikallisesti 
haitalliset vieraslajit painoarvon –1 kansallisen, virallisen vieraslajistrategian mukaisesti (Niemivuo-
Lahti 2012). Ihmisen toiminnasta aiheutuvat vaikutukset kategorisoitiin lajien ja luontotyyppien palau-
tumispotentiaalin ja vaikutusten vakavuuden perusteella, ja ne analysoitiin vaikutuksen jalanjäljen ja 
häiriöiden laajuuden perusteella (Virtanen ym. käsikirjoitus). Negatiiviset painot annettiin elinympäris-
tön tuhoutumisen (kerroin -20) ja häiriön (kerroin -10) perusteella. 

12.3 Suojelun nykytilanne 
Suomen merensuojelualueet kattavat tällä hetkellä noin 11 % Suomen merialueista. Kuvassa 12.7 on 
esitetty maakuntakohtaisesti meripinta-alat, sekä suojelualueiden prosentuaaliset osuudet meripinta-
alasta, summaamalla yhteen eri suojelualuetyypit. Merensuojelualueiksi on tässä työssä luettu: (1) Na-
tura 2000 -alueet, (2) kansallispuistot, (3) yksityiset suojelualueet, (4) HELCOMin merensuojelualueet, 
(5) Ramsar-alueet, (6) Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet ja (7) muut valtion suojelualueet. Käytän-
nössä monet merensuojelualuetyypit menevät keskenään päällekkäin, kuten esimerkiksi pääosin HEL-
COMin merensuojelualueet ja Natura 2000 -alueet. Eniten suojelualueita meripinta-alaan nähden on Ky-
menlaaksossa, vähiten Ahvenanmaalla. Tarkemmat kuvaukset suojelualuetyypeistä löytyvät julkaisusta 
Arnkil ym. (2019). 

 
Kuva 12.7. Merensuojelualueiden osuus suhteutettuna maakuntien ja talousvyöhykkeen  
meripinta-alaan sekä ympyrädiagrammissa kyseisten alueiden meripinta-alat (km2). 

12.4 Suojelutarpeiden painopisteet 
Suojelutarpeiden temaattisia painopisteitä tarkasteltiin pääasiassa uhanalaisten lajien, Itämeren merellis-
ten luontotyyppien sekä luontodirektiivin luontotyyppien perusteella. Lajien ja luontotyyppien sijoittu-
mista merensuojelualueiden ulkopuolelle tarkasteltiin spatiaalisen priorisoinnin avulla sekä paikkatieto-
analyyseillä.    
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Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa kymmenen Itämeren luontotyyppiä (ml. luontotyyppiyh-
distelmät) (n = 42) arvioitiin uhanalaisiksi (EN, VU) tai silmälläpidettäviksi (NT). Erittäin uhanalaisiksi 
(EN) luontotyypeiksi arvioitiin haurupohjat, punaleväpohjat (kuva 12.2), suursimpukkapohjat sekä val-
kokatka-merivalkokatkapohjat. Vaarantuneiksi (VU) luokiteltiin suojaisat näkinpartaispohjat ja meriajo-
kaspohjat. Silmälläpidettäviin (NT) luontotyyppeihin luettiin sätkinpohjat, haura- ja hapsikkapohjat, 
avoimet näkinpartaispohjat ja merinäkinruohopohjat. Säilyviksi (LC) arvioitiin mm. vitapohjat, sinisim-
pukkapohjat ja yksivuotisten rihmalevien luonnehtimat pohjat (Taulukko 12.2). Huolimatta vedenalai-
sen tiedon runsaudesta, tietoa on monista luontotyypeistä edelleen liian vähän, jotta niiden uhanalai-
suutta voitaisiin arvioida. Puutteellisesti tunnettuja (DD) luontotyyppejä oli peräti kolmannes, kuten 
esimerkiksi vesikuusipohjat, irtonaisen ahdinpalleron luonnehtimat pohjat sekä kuorisorapohjat (Kotilai-
nen ym. 2018a,b.).  

Uhanalaistumisen pääasiallinen ja merkittävin syy on edelleen rehevöityminen. Luontotyyppien ja 
lajien uhanalaisuusluokitukset saattavat poiketa toisistaan. Esimerkiksi Itämeren luontotyyppi haurupoh-
jat on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) luontotyypiksi (Kotilainen ym. 2018b), mutta sen tyyppilaji 
Fucus spp. (rakkohauru Fucus vesiculosus ja itämerenhauru F. radicans) silmälläpidettäviksi (NT) 
(Kostamo ym. 2019).  

Suojelualueiden lisäämistä tarkasteltiin uhanalaisuuden sekä muiden ekologisten kriteerien perus-
teella. Zonation-analyysien prioriteettijärjestyksestä suodatettiin parhain prosentti, joka kertoo alueista, 
joille suojelualueita kannattaisi laajentaa, jotta parhaimmat suojeluhyödyt saavutettaisiin. Tunnistetut 
kohteet ovat pieniä, sirpaleisia alueita, ja kohteita yhdistämällä voidaan toteuttaa laajempia suojelukoko-
naisuuksia, mikä käytännössä laajentaa suojelualueiden pinta-alaa minimiratkaisuun verrattuna. 
Zonation-analyysin prioriteettijärjestyksen (nk. suojelujärjestys) parhaimman prosentin osuudesta suoje-
lualueiden ulkopuolella summattiin solut kilometrin säteellä visualisoinnin helpottamisesi. Kartat (kuvat 
12.8, 12.11, 12.14–12.17) kertovat siis 1 km:n säteellä suojeluarvojen keskittymistä, jotka kannattaisi 
suojella prioriteettijärjestyksen ja eri suojelukriteerien perusteella. On huomattava, että pirstoutuneet 
alueet (keltaisella) ovat myös arvokkaita, vaikka eivät näyttäydy kartalla kokonaisuuksina (punaisena). 
Tämä pätee erityisesti ulkosaaristossa, riuttojen ja luotojen vedenalaisten osien muodostamassa vyöhyk-
keessä. Karttojen lisäksi esitetään eri ratkaisuille suoriutuvuuskäyrät, jotka kertovat painotettujen piirtei-
den keskimääräisistä osuuksista (y-akseli) meripinta-alaan ja suojeltuun osuuteen (x-akseli) nähden. 
Suoriutuvuuskäyrissä on eroteltu erikseen yksittäiset piirteet harmaalla sekä suojeltavien piirteiden 
(musta yhtenäinen viiva) ja ihmistoiminnan vaikutusten (katkoviiva) keskimääräiset osuudet.      

12.4.1 Uhanalaisuuteen liittyvät kriteerit 

Luontodirektiivin merelliset luontotyypit merensuojelualueiden ulkopuolella  

Zonation-analyysin (1c) perusteella luontodirektiivin luontotyypeistä on tällä hetkellä keskimäärin suo-
jeltu noin 31 %. Kuvassa 12.8 on esitetty luontodirektiivin luontotyypit merensuojelualueiden ulkopuo-
lella, painotettuna uhanalaisuusstatuksella sekä sen perusteella, kuinka montaa Itämeren luontotyyppiä 
luontodirektiivin luontotyypit voivat ylläpitää. Analyysi kertoo alueista, joilla luontodirektiivin luonto-
tyyppien suojelua voitaisiin lisätä, huomioimatta muita tekijöitä. Laajimmat yhtenäiset alueet sijaitsevat 
jokisuistoissa, harjusaarten vedenalaisissa osissa sekä laguuneissa. Suojelun lisäämisen tarpeita on esi-
merkiksi Perämerellä, Ahvenanmaalla sekä Merenkurkussa, mutta myös Selkämerellä, Saaristomerellä 
ja Suomenlahdella. Suojelemattomat luontotyypit ovat sekä pienialaisia, kuten riutat, laguunit ja ulko-
saariston luotojen ja saarien vedenalaiset osat, että suurempia kokonaisuuksia, kuten laajoja matalia lah-
tia ja jokisuistoja. Näihin kuuluvat mm. Pyhtään Ahvenkoskenlahti Itäisellä Suomenlahdella, Vehmaan 
Mynälahti Saaristomeren pohjoisosassa, Vaasan ja Oulun lähialueiden laajat matalat lahdet sekä Koke-
mäenjoen, Simojoen ja Kemijoen suistoalueet. 

Piirrekohtaisten suoriutuvuuskäyrien perusteella merensuojelualueet turvaavat harjusaarten veden-
alaisista osista 53 %, kapeista murtovesilahdista 51 %, vedenalaisista hiekkasärkistä 37 %, ulkosaariston 
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luotojen ja saarien vedenalaisista osista 36 %, laajoista matalista lahdista 31 %, riutoista 23 %, jokisuis-
toista 22 %, ja laguuneista 19 % (kuva 12.9). Erityisesti laguunien, jokisuistojen ja riuttojen suojelua 
tulisi lisätä.   

 

 
Kuva 12.8. Luontodirektiivin luontotyyppien suojelun lisäämisen kannalta parhaimman prosentin 
keskittymät 1 km:n säteellä Zonation-analyysin mukaan, painotettuna uhanalaisuusluokalla ja sen 
perusteella, kuinka montaa Itämeren luontotyyppiä luontodirektiivin luontotyypit ylläpitävät. Analyyseissä 
on myös huomioitu ihmisen toiminnan vaikutukset. Upotuskuvassa keskimääräiset suoriutuvuuskäyrät 
luontotyypeille (yhtenäinen musta viiva) ja ihmistoiminnan vaikutuksille (katkoviiva) sekä yksittäiset 
piirteet harmailla viivoilla. 

Kuvassa 12.9 on esitetty luontotyyppikohtaiset suoriutuvuuskäyrät. Niiden mukaan kaikkien luon-
todirektiivin luontotyyppien suojelutehoa voisi merkittävästi parantaa pienilläkin suojelupinta-alan li-
säyksillä, mikäli suojelun voisi kohdentaa hyvin tiukasti eniten suojelua vaativiin kohteisiin. Käytän-
nössä kuitenkin kohteiden pirstoutuneisuus vaatii pinta-alan kasvattamista myös suojelukohteiden 
välisillä vähemmän arvokkailla alueilla. Erityisesti riuttojen suojelun lisääminen vaatii enemmän suoje-
lupinta-alan lisäämistä, sillä ne esiintyvät erittäin sirpaleisesti laajoilla alueilla. Laguunit taas ovat esi-
merkki maantieteellisesti rajatusta luontotyypistä, jotka ovat eniten kärsineet ihmisen toiminnan 
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haitallisista vaikutuksista. Niiden suojeleminen olisi periaatteessa yksinkertaista, mutta suojelua vai-
keuttaa maanomistus: suuri osa suojelemattomista laguuneista sijaitsee yksityisillä vesialueilla. Yksityi-
sen suojelun lisäksi monet niistä hyötyisivät paineiden rajoittamisesta ja ennallistamisesta. Harjusaarten 
vedenalaiset osat puolestaan ovat usein suhteellisen koskemattomia ja hyväkuntoisia, joten niiden eliös-
tön turvaaminen ei useimmiten vaadi uusia kunnostustoimia. 

 

 
 

Kuva 12.9. Luontodirektiivin luontotyyppien piirrekohtaiset suoriutuvuuskäyrät. Käyrät kertovat,  
kuinka suuri osuus keskimäärin piirteistä sisältyy merensuojelualueverkostoon (y-akseli).  
Suojeltu osuus merestä (x-akseli) näkyy luontotyyppikohtaisissa suoriutuvuuskäyrissä  
pudotuksena (suojeltu osuus ~11 %).   

 

Itämeren uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien esiintymät ja  
esiintymisalueet merensuojelualueiden ulkopuolella  

Paikkatietoanalyysin perusteella Itämeren uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien tunnetuista 
esiintymistä 50 % sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella. Tulosten tulkinnassa kannattaa huomioida, että 
vedenalaisen meriluonnon kartoituksia on toteutettu pinta-alaan suhteutettuna huomattavasti enemmän 
suojelualueilla. Erittäin uhanalaisista (EN) luontotyypeistä suurimmat suojelupuutteet ovat suursimpuk-
kapohjilla, joiden tunnetuista esiintymistä peräti 74 % sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella, sekä val-
kokatka- ja merikatkapohjilla, joilla vastaava luku on 69 % (kuva 12.10). Haurupohjista sekä punalevä-
valtaisista pohjista 38 % sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella. Parhain suojelutilanne Itämeren 
uhanalaisista luontotyypeistä on vaarantuneilla (VU) meriajokaspohjilla, joiden tunnetuista esiintymistä 
on suojelematta 32 %. Kuvasta 12.10 voi myös päätellä, että suojelu ei tällä hetkellä erityisesti koh-
dennu kaikkein uhanalaisimpiin luontotyyppeihin. Erittäin uhanalaisista ja vaarantuneista luontotyy-
peistä löytyy edelleen heikosti suojeltuja luontotyyppejä. 

Zonation-analyysin perusteella Itämeren uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien esiinty-
misalueista on tällä hetkellä suojeltu keskimäärin 33 %. Kuvassa 12.11 on esitetty Itämeren uhanalaisten 
ja silmälläpidettävien luontotyyppien esiintymisalueet merensuojelualueiden ulkopuolella; upotusku-
vassa on ratkaisun suoriutuvuuskäyrä. Analyysin painotukset noudattivat Itämeren luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnin uhanalaisuusluokkia. Pirstaleisia uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyp-
pien keskittymiä on laajalti Ahvenanmaan merialueiden ulkosaaristossa sekä laajempia kokonaisuuksia 
Perämerellä, Merenkurkun eteläosissa, Selkämeren pohjoisosissa sekä Saaristomeren eteläosissa.  

 



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   285 

 
Kuva 12.10. Itämeren uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien tunnettujen esiintymien 
osuudet suojelualueiden ulkopuolella. Luontotyyppien värikoodaus noudattaa uhanalaisuusluokkia 
(EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä). 

Kuvassa 12.12 on esitetty Zonation-analyysin suoriutuvuuskäyrät luontotyypeittäin. Suojelualueet 
turvaavat tällä hetkellä heikosti valko- ja merikatkapohjien ja suursimpukkapohjien esiintymisalueita, 
joista on suojeltu 6 ja 11 %. Parhaiten turvattuja ovat kovan pohjan levät, sillä punaleväpohjien esiinty-
misalueista on keskimäärin suojeltu 44 % ja haurupohjista 39 %. Meriajokasniittyjen esiintymisalueista 
on suojeltu noin 25 %. Jyrkästi nousevista käyristä voi päätellä, että suurin osa luontotyypeistä saataisiin 
varsin hyvin suojelun piiriin suhteellisen pienillä suojelupinta-alan lisäyksillä (2–5 prosenttiyksikköä): 
jos suojelu voidaan kohdentaa eniten suojelua kaipaaviin kohteisiin, suojelutaso nousee useimmilla 
luontotyypeillä nopeasti 75–90 prosenttiin. Ainoastaan valkokatkapohjien käyrä nousee hitaammin, 
mikä tarkoittaa, että niiden suojelutason nostaminen vaatii huomattavasti suurempia meripinta-aloja.   

Tämä johtuu siitä, että valkokatka (Monoporeia affinis) ja merikatka (Pontoporeia femorata) esiin-
tyvät lähinnä syvemmillä, hapekkailla pehmeillä pohjilla, jotka peittävät hyvin laajoja merialueita. Nii-
den suojelu on haastavaa myös siksi, että niihin kohdistuvia paineita, erityisesti rehevöitymistä ja poh-
jien hapettomuutta, ei voida aluesuojelullisin keinoin helposti rajoittaa. 
 

 
Kuva 12.12. Itämeren uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien esiintymisalueet -analyysin 
suoriutuvuuskäyrät luontotyyppikohtaisesti.   
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Kuva 12.11. Itämeren uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien prioriteettijärjestyksen 
parhaimman prosentin keskittymät merensuojelualueiden ulkopuolella 1 km:n säteellä. Analyysin 
painotukset perustuivat luontotyyppien uhanalaisuusluokkaan. Upotuskuvassa keskimääräiset 
suoriutuvuuskäyrät luontotyypeille (yhtenäinen musta viiva) ja ihmistoiminnan vaikutuksille (katkoviiva) 
sekä yksittäiset piirteet esitettynä harmailla viivoilla. 

Itämeren uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymät ja esiintymisalueet  

Paikkatietoanalyysin perusteella meressä esiintyvien uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien tunne-
tuista esiintymistä 42 prosenttia sijaitsee suojelualueiden ulkopuolella. Heikoin suojelutilanne on erittäin 
uhanalaisella (EN) hentonäkinruoholla (Najas tenuissima), jonka tunnetuista esiintymistä suojelun ulko-
puolelle jää 93 % (kuva 12.13). Myös monen muun uhanalaisen lajin kohdalla merkittävä osa tunne-
tuista esiintymistä sijaitsee merensuojelualueiden ulkopuolella, kuten 85 % kalvassiloparran (Nitella 
hyalina), 84 % silonäkinparran (Chara braunii) ja 74 % upossarpion (Alisma wahlenbergii) esiinty-
mistä. Vain kahden uhanalaisen lajin, piikkinäkinparran (Chara horrida, EN, 20 % suojelematta) ja ne-
lilehtivesikuusen (Hippuris tetraphylla, VU, 12 % suojelematta) suojelutilanne on suhteellisen hyvä.   
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Kuva 12.13. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien tunnetut esiintymät suojelualueiden ulkopuolella.   

Lajien suojelutasossa on suuria eroja. Esimerkiksi silmälläpidettävien (NT) lajien, itämerenhaurun 
(Fucus radicans), tähtimukulaparran (Nitellopsis obtusa), takkupunahuiskan (Rhodomela confervoides), 
rakkohaurun (Fucus vesiculosus) ja meriajokkaan (Zostera marina) suojelutaso on hyvä, vain 12–35 % 
esiintymistä on suojelematta. Sen sijaan ruskomerietanan (Alderia modesta), isoluppolevän (Dicty-
osiphon chordaria) ja meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintymistä 79–92 % on suojelualu-
eiden ulkopuolella. Jälleen voidaan todeta, että suojelu ei kohdennu kaikkein uhanalaisimpiin lajeihin. 
Päinvastoin erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien suojelutaso on keskimäärin heikompi kuin sil-
mälläpidettävien. 

Zonation-analyysin perusteella uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymisalueista on tällä 
hetkellä suojeltu 36 % (kuva 12.14). Laajimmat uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymisalu-
eiden keskittymät sijaitsevat Ahvenanmaan ja Saaristomeren merialueilla, Merenkurkun eteläosissa sekä 
Perämeren pohjoisosissa. Laajoja alueita eteläisessä Suomessa selittää osin se, että suhteellisen yleisesti 
esiintyvän rakkohaurun (Fucus vesiculosus) tila on heikentynyt, ja se on viimeisimmän uhanalaisuusar-
vion mukaan silmälläpidettävä laji. 
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Kuva 12.14. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien prioriteettijärjestyksen parhaimman prosentin 
keskittymät merensuojelualueiden ulkopuolella 1 km:n säteellä. Lajien painotukset noudattivat 
uhanalaisuusluokkia. Upotuskuvassa keskimääräiset suoriutuvuuskäyrät lajeille (yhtenäinen musta 
viiva) ja ihmistoiminnan vaikutuksille (musta katkoviiva) sekä yksittäiset piirteet esitettynä harmailla 
viivoilla.  

Uhanalaisuuteen liittyvät suojelukriteerit yhdessä   

Edellä mainittujen tarkastelujen lisäksi tehtiin eri kriteerit yhdistäviä tarkasteluja. Kaikki uhanalaisuu-
teen liittyvät kriteerit yhdistettiin, eli luontodirektiivin perusteella suojeltavat luontotyypit ja lajit sekä 
Suomen uhanalaiset ja silmälläpidettävät meriluontotyypit (Kotilainen ym. 2018a,b) ja lajit (Hyvärinen 
ym. 2019). Tuloksen perusteella (kuva 12.15) noin 34 % uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista ja 
luontotyypeistä on tällä hetkellä suojeltu. Suojelemattomia lajien ja luontotyyppien yhdistelmiä on eni-
ten Perämeren pohjoisosissa, Merenkurkun alueella ja Ahvenanmaan alueella. Joitakin tärkeitä suojele-
mattomia uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien ja luontotyyppien yhdistelmiä löytyy kuitenkin myös 
Selkämereltä, Saaristomereltä ja Suomenlahdelta. Mikäli suojelu pystyttäisiin tarkasti kohdentamaan 
tärkeimpiin alueisiin, suojelutehoa pystyttäisiin kasvattamaan kohtuullisen pienillä suojelupinta-alan li-
säyksillä. Esimerkiksi lisäämällä suojellun alan osuutta kahdella prosenttiyksiköllä, lisättäisiin uhan-
alaisten ja silmälläpidettävien lajien ja luontotyyppien suojelutasoa yli kaksinkertaiseksi, 72 prosenttiin 
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(kuva 12.15, upotuskuva). 20 prosentin pinta-alalla saataisiin suojelun piiriin keskimäärin 80 % osuus 
piirteistä. 

12.4.2 Muut näkökulmat 
Biologinen monimuotoisuus on hyvin keskittynyttä ja sirpaleista Suomen merialueilla, keskittyen mata-
laan, valoisaan vyöhykkeeseen. Myös pimeillä, syvillä pohjilla elää lajeja, mutta lajiston monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaat alueet, joihin voidaan vaikuttaa aluesuojelun keinoin, sijaitsevat pääasiassa 
matalilla merialueilla. Nämä alueet ovat myös ihmistoiminnan vaikutuspiirissä olevia alueita, joilla 
esiintyy monia meriluontoa uhkaavia paineita.  

Uhanalaisuustarkastelujen lisäksi KOKASU-työssä tarkasteltiin meriluonnon suojelutarpeita biolo-
gisen monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnallisuuden perusteella. Analyysien perusteella meren-
suojelualueet turvaavat tällä hetkellä 32 % sekä biologisen monimuotoisuuden että ekosysteemin toi-
minnallisuuden kannalta tärkeistä alueista. Tärkeitä alueita ekosysteemin toiminnallisuuden kannalta 
ovat muun muassa matalien merenlahtien ruovikot sekä vita- ja ärviäpohjat. Ne vähentävät merenpohjan 
eroosiota sekä sitovat ravinteita ja hiiltä toimien näin rannikon ravinnesuodattimina. Nämä luontotyypit 
yhdessä meriajokasniittyjen kanssa muodostavat myös tärkeitä moniulotteisia elinympäristöjä selkäran-
gattomille ja kaloille. Kovilla pohjilla sinisimpukkapohjat ovat avainasemassa ravinteiden kierrätyk-
sessä ja rakkohaurupohjat sitovat ravinteita muodostaen tärkeän ympärivuotisen elinympäristön selkä-
rangattomille ja kaloille. Pehmeiden pohjien liejusimpukkapohjat sekä valkokatka- ja 
merivalkokatkapohjat edistävät muun muassa fosforin sitoutumista merenpohjaan ja toimivat tärkeinä 
ruokailualueina monille kala- ja lintulajeille (Ahtiainen ym. 2021, Haavisto ym. käsikirjoitus). KO-
KASU-työnä tehtiin myös analyysi, jossa tarkasteltiin muita meriluonnon arvoa nostavia piirteitä. Näitä 
olivat avainlajit ja -luontotyypit, kuten esimerkiksi sinisimpukka (Mytilus trossulus), järviruoko (Phrag-
mites australis) ja viherahdinparta (Cladophora glomerata). Lisäksi huomioitiin kalanpoikasten tuotan-
toalueet ja muut kuin uhanalaiset tai silmälläpidettävät Itämeren luontotyypit, kuten esimerkiksi vesi-
sammal-, vita- ja ärviäpohjat, sekä rautamangaanisaostumat. Lopuksi laadittiin kaikki edelliset suojelun 
temaattiset painopisteet yhdistävä analyysivariantti. Analyysin perusteella merensuojelualueet kattavat 
noin 33 % arvokkaimmista alueista kaikki edellä mainitut kriteerit huomioiden (kuva 12.16). Tulosta 
voidaan verrata vuonna 2018 julkaistuun tutkimukseen (Virtanen ym. 2018), jonka mukaan merensuoje-
lualueverkosto kattaa noin neljäsosan arvokkaimmista alueista. Tämän analyysin jälkeen merensuojelu-
alueverkosto on kehittynyt myönteisempään suuntaan ja arvokkaita alueita on saatu suojelun piiriin. Esi-
merkiksi Saaristomeren ja Hankoniemellä sijaitsevan Tulliniemen Natura 2000 -alueiden laajennus nosti 
suojeltua meripinta-alaa.  
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Kuva 12.15. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien ja luontotyyppien sekä luontodirektiivin 
luontotyyppien prioriteettijärjestyksen parhaimman prosentin keskittymät 1 km:n säteellä. Painotukset 
noudattivat uhanalaisuusluokitusta sekä luontodirektiivin luontotyypeillä niiden ylläpitämien kansallisten 
luontotyyppien lukumäärää. Upotuskuvassa keskimääräiset suoriutuvuuskäyrät lajeille ja luontotyypeille 
ja (yhtenäinen musta viiva) ja ihmistoiminnan vaikutuksille (musta katkoviiva) sekä yksittäiset piirteet 
esitettynä harmailla viivoilla.   
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Kuva 12.16. Kaikki suojelukriteerit yhdessä prioriteettijärjestyksen parhaimman prosentin keskittymien 
perusteella 1 km:n säteellä. Upotuskuvassa keskimääräiset suoriutuvuuskäyrät lajeille ja luontotyypeille 
ja (yhtenäinen musta viiva) ja ihmistoiminnan vaikutuksille (musta katkoviiva) sekä yksittäiset piirteet 
esitettynä harmailla viivoilla. 

12.5 Merensuojelualueiden vedenalaisen meriluonnon  
hallinnon riittävyys 

12.5.1 Merellinen Natura 2000 -verkosto 
Natura 2000 -verkoston voidaan katsoa muodostavan merellisen suojelualueverkoston rungon, sillä se 
on laajin merellinen suojelualueverkostomme (Arnkil ym. 2019, Laamanen ym. 2021). Rannikon Natura 
2000 -alueet koostuvat usein sekä valtion että yksityisten suojelualueiden mosaiikista. Valtion maiden ja 
osittain yksityisessä omistuksessa olevien suojelualueiden hallinnasta ja hoidosta vastaa Metsähallituk-
sen Luontopalvelut; Metsähallitus hoitaa täten valtaosaa merellisistä Natura 2000 -alueista (Arnkil ym. 
2019). ELY-keskukset sen sijaan vastaavat Natura 2000 -verkoston edellyttämien suojelutoimien toteu-
tuksen ja suojelualueiden hoidon koordinoinnista.   

Natura 2000 -alueet ovat usein joko osittain tai kokonaan päällekkäisiä muiden suojelualuetyyppien 
kanssa, minkä voidaan katsoa vahvistavan suojelun tasoa näillä alueilla. Myös erilaiset kaavat ja 
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suojeluohjelmat (esim. rantojen- tai harjujensuojeluohjelmat) voivat tukea suojelua erilaisilla jaksottai-
silla tai ympärivuotisilla rajoituksilla. Myös yksityisiä luonnonsuojelualueita voi sisältyä Natura 2000 -
alueisiin. Yksityisillä suojelualueilla on omat rauhoitusmääräyksensä, jotka voivat myös sisältää jaksot-
taisia tai ympärivuotisia rajoituksia tai kieltoja liittyen mm. liikkumiseen tärkeillä lintualueilla, metsäs-
tykseen, kalastukseen, ruoppaukseen tai maa-aineksen ottamiseen. 

Natura 2000 -alueisiin liittyvä lainsäädäntö rajoituksineen liittyy luonnonsuojelulain (1096/1996) 
64a §:n heikentämiskieltoon (”Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia 
luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää”) sekä muihin luonnonsuojelulain määräyksiin (Arnkil ym. 
2019). Jos Natura 2000 -alue toteutetaan kansallisena luonnonsuojelualueena, kansallispuistona tai 
muuna luonnonsuojelualueena, ovat sääntelyn lähtökohtana luonnonsuojelulain yleiset rauhoitusmää-
räykset ja aluekohtaiset perustamissäädökset sekä järjestyssääntö. Heikentämiskiellolla tarkoitetaan, että 
suojelun perusteena olevia luontoarvoja heikentävät toiminnat ovat kiellettyjä sekä Natura 2000 -alueen 
sisäpuolella että sen rajojen ulkopuolella. Heikentämiskiellon tarkoittama rajoitettu toiminta vaihtelee 
tästä syystä suojeltavan luontotyypin tai lajin mukaan (Arnkil ym. 2019). Luonnonsuojelulain 66 §:n 
mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa 
suunnitelmaa, jos arviointi- tai lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitellun toiminnan merkit-
tävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisäl-
lyttää Natura 2000 -verkostoon. Näin ollen Natura 2000 -alueiden ulkopuolella lupakäytännöt ovat rat-
kaisevassa asemassa (Kuismanen ym. 2022). Kuten vastikään päivitetyssä Suomen merenhoito-
suunnitelman toimenpideohjelmassa (Laamanen ym. 2021) todetaan, merkittävän heikentämisen arvi-
ointi on kuitenkin haastavaa, sillä mittareita tai raja-arvoja heikentämisen arviointiin ei ole laadittu. Alle 
10 hehtaarin kokoisten luonnontilaisten fladojen ja kluuvien (osa luontodirektiivin laguunit-luontotyyp-
piä) luonnontilan vaarantaminen on vesilain (587/2011) 11 §:ssä kielletty.  

12.5.2 Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelu 
Natura-alueilla on toteutettava niiden suojeluperusteina olevien luontotyyppien ja lajien ekologisia vaa-
timuksia vastaavia suojelutoimenpiteitä. Tarvittaessa alueille tai aluekokonaisuuksille on myös laadit-
tava tarkoituksenmukaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat (HKS:t), toimenpidesuunnitelmat, laaja-alaisem-
pia kehittämissuunnitelmia tai teettää Natura 2000 -alueen tila-arviointi (NATA), jonka perusteella 
määritellään aluekohtaisten arvojen säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja suun-
nitelmat (Arnkil ym. 2019, https://ym.fi/natura-2000-verkosto). HKS:t voivat kattaa myös kansallispuis-
toja ja muita luonnonsuojelualueita. Natura 2000 -alueille onkin laadittu varsin kattavasti hoito- ja käyt-
tösuunnitelmia. Monilla Natura 2000 -alueilla tärkeimmät suunnitteluvälineet ovat NATA ja 
toimenpidesuunnitelmat. 

Natura-alueiden yleissuunnitelmissa arvioidaan Natura 2000 -verkoston suunnittelutilannetta ja -
tarpeita noin kymmenen vuoden välein. Uusimmat yleissuunnitelmat päivitettiin 2016–2017 ELY-kes-
kusten sekä Metsähallituksen Luontopalvelujen toimesta (saatavilla ELY-keskuksittain 
https://www.ymparisto.fi/natura -sivustolta). Yleissuunnitelmissa eritellään ja priorisoidaan suojelupe-
rusteet, joiden säilyttämisellä tai tilan parantamisella on merkitystä Natura 2000 -verkoston tavoitteiden 
toteutumiselle. Suojeluperusteiden säilyttäminen tai parantaminen voi edellyttää toimenpiteitä, jotka 
määritellään aluekohtaisesti tai aluekokonaisuuksina esim. hoito- ja käyttösuunnitelmien, toimenpide-
suunnitelmien tai NATAn avuin. Laaja-alaiset kehittämissuunnitelmat koskevat etenkin Natura 2000 -
alueita, joiden suojelu toteutetaan kokonaan tai suurelta osin muilla kuin luonnonsuojelulain mukaisilla 
toimenpiteillä. Näitä ovat esim. vesien käyttöä ja rakentamista ohjaava vesilaki, maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiset kaavat ja metsänkäyttöä tai vesienhoitoa koskevat suunnitelmat (https://ym.fi/natura-
2000-verkosto). Suojelu perustuu heikentämiskieltoon muilla kuin luonnonsuojelulain keinoin toteute-
tuilla alueilla (esim. vesilaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki, yhdessä maanomista-
jan kanssa tehdyt sopimukset), jolloin se tulee huomioida esim. kyseisten lakien lupaprosesseissa 
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(Arnkil ym. 2019). Karkean laskelman mukaan noin 40 % merellisistä Natura 2000 -alueista on toteu-
tettu luonnonsuojelulain keinoin. Laskelma on karkea Natura 2000 -alueiden rajausten epätarkkuuksien 
vuoksi ja sekä siitä syystä, että alueen laskeminen merelliseksi voi olla epäselvää; tähän laskelmaan si-
sällytettiin kaikki Natura 2000 -alueet, jotka kattavat vähintään 50 ha merta (tilanne maaliskuu 2022). 
Suurelle osalle merellisistä Natura 2000 -alueista toteuttamistavaksi on nimetty vesilaki (Natura-aluei-
den tietolomakkeet).  

ELY-keskusten toimialueilla suunnittelutarpeet vaihtelevat. Esimerkiksi lisääntynyt virkistyskäyttö 
voi aikaansaada tarpeen Natura 2000 -alueen hoidon ja käytön suunnittelun edistämiselle. Monille Na-
tura 2000 -alueille on jo laadittu tarpeelliset hoidon ja käytön suunnitelmat, joita päivitetään tasaisin vä-
liajoin. Useille merellisille Natura 2000 -alueille on kuitenkin yleissuunnitelmissa todettu erilaisia suun-
nittelutarpeita vaihtelevine kiireellisyyksineen (tilanne 2016–2017). 

Natura 2000 -alueiden HKS:t eivät ole juridisesti sitovia, toisin kuin esimerkiksi luonnonsuojelu-
alueiden suojelupäätöksissä annetut yksilölliset rauhoitusmääräykset tai kansallispuistojen järjestyssään-
nöt. Rauhoitusmääräysten alaisilla suojelualueilla eivät jokamiehenoikeudetkaan ole voimassa normaa-
lissa laajuudessaan, vaan rauhoitusmääräyksiä on noudatettava. Suunnitelmien laatiminen voi olla 
tarpeen, jos esim. alueen luontotyyppien tila uhkaa vaarantua. HKS:t toimivat ohjeellisina asiakirjoina, 
joihin voi nojata alueita koskevia viranomaispäätöksiä tehtäessä. HKS:t eivät myöskään sido yksityisiä 
maanomistajia, vaan ovat suositusluonteisia. 

12.5.3 Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien arviointi 
Merensuojelualueiden vedenalaisen luonnon hallinnon tasoa arvioitiin selvittämällä, miten vedenalainen 
meriluonto huomioidaan Natura 2000 -suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa. Metsähallituksen 
ja ELY-keskusten tuottamissa hoito- ja käyttösuunnitelmissa määritellään alue- tai aluekokonaisuuskoh-
taisesti suojeluarvojen ylläpitotavoitteet ja ehdotetaan mahdollisesti aikataulutettuja hoitotoimenpiteitä 
tai käytönohjauskeinoja. Osassa HKS:ia Natura 2000 -alueet tai niiden kokonaisuudet on jaettu erilaisiin 
vyöhykkeisiin. Tällaisia vyöhykkeitä voivat olla esimerkiksi retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke, syrjä-
vyöhyke sekä rajoitus- ja luonnonarvovyöhyke.  

Eri vyöhykkeille voidaan kohdistaa erilaisia toimintoja. Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke toimii 
virkistysalueena, jonne ohjataan kävijöitä, syrjävyöhykettä voidaan käyttää erikseen määriteltyjen luon-
taiselinkeinojen tarpeisiin ja erämaaluonteeseen soveltuviin matkailupalveluihin, kun taas rajoitus- ja 
luonnonarvovyöhykkeille ei ohjata kävijöitä. Rajoitusvyöhykkeillä voi myös olla ajallisia tai ympäri-
vuotisia lähestymis- tai maihinnousukieltoja, johtuen mm. linnuista tai hylkeistä. 

Tarkastelussa keskityttiin pelkästään Natura 2000 -alueisiin, joiden tietolomakkeissa mainitaan vä-
hintään yksi seuraavista merellisistä luontodirektiivin luontotyypeistä: vedenalaiset hiekkasärkät (1110), 
jokisuistot (1130), laguunit (1150), laajat matalat lahdet (1160) tai riutat (1170). Yksittäisten Natura 
2000 -alueiden tietolomakkeiden perusteella selvitettiin, onko kyseiselle Natura-alueelle laadittu HKS 
tai muu suunnitelma. Vaikka HKS:n tilaa ei olisi merkitty tietolomakkeille, etsittiin HKS:ia myös erik-
seen valtionhallinnon tietojärjestelmistä (esim. Metsähallituksen sekä ELY-keskusten julkaisuarkis-
toista), mutta myös mm. kaupunkien internet-sivustoilta.  

Suurelle osalle tarkastelluista alueista löytyi HKS, mutta osalle alueista löytyi vain yleisemmän ta-
son yleissuunnitelma tai kehittämissuunnitelma. Muutamalle alueelle lueteltua suunnitelmaa ei ollut saa-
tavilla verkossa, minkä vuoksi niitä ei huomioitu tarkastelussa. 

Suurin osa HKS:sta on kirjoitettu 2000–2010 välisenä aikana, jolloin tietoa vedenalaisesta luon-
nosta on ollut saatavilla melko vähäisesti. Tämä myös käy ilmi tai todetaan monessa suunnitelmassa; 
tietyissä HKS:issa mainitaankin VELMU:n kartoittavan alueen tulevaisuudessa.  

HKS:issa vedenalaista luontoa käsitellään vaihtelevasti ja yleensä puutteellisesti. Tähän on vaikut-
tanut se, ettei tietoa vedenalaisesta luonnosta ole ollut kattavasti olemassa. Useassa HKS:ssa tiedon-
puute myös tiedostetaan. Tietyt Natura 2000 -alueet sisältävät myös pinta-alallisesti hyvinkin pieniä 
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merialueita, minkä vuoksi maanpäällinen luonto on voinut olla HKS:n pääpainopiste, vaikka suunnitel-
mat valikoituivat tarkasteluun mukaan juuri niiden sisältämien merellisten luontotyyppien takia. Veden-
alaisen luontotiedon karttuessa on jatkossa mahdollista huomioida vedenalainen luonto entistä tehok-
kaammin. 

HKS:issa esitetään myös hoito- ja kunnostustoimenpiteitä. Merellisiä luontotyyppejä koskevat 
hoito- ja kunnostustoimenpiteet käsittivät esim. matalien merenlahtien umpeenkasvun estämisen joko 
ruopaten tai niittäen. Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusta luontotyyppeihin arvioitiin suunnitelmissa. 
Vaikutusten todettiin olevan joko neutraaleja tai positiivisia. Hoito- ja kunnostustoimet ovat viime vuo-
sina edistyneet. Esimerkiksi HELMI-ohjelman puitteissa ennallistetaan fladoja palauttamalla auki kai-
vettuja kynnyksiä. Laguunien vedenlaatua pyritään myös parantamaan esimerkiksi kosteikkojen avulla. 
Myös ennallistamis- ja kunnostustoimia vedenalaiseen luontoon liittyen olisi siis syytä lisätä uusiin tai 
päivitettyihin HKS:iin. 

12.6 Yhteenveto 
Suomen merensuojelualueiden verkosto on kehittynyt myönteisesti parin viime vuosikymmenen aikana. 
Toisaalta merensuojelualueiden kattavuuden parantamisessa on vielä tehtävää, sillä tällä hetkellä Suo-
men merensuojelualueiden verkosto kattaa vain noin 11 % merialueista. Tieto meriluonnosta on 
VELMU-ohjelman ansiosta täydentynyt vasta viime vuosina. Aiemmin suojelualueita on perustettu il-
man kattavaa tietoa vedenalaisesta luonnosta, ilman tietoa uhanalaisten ja toiminnallisesti arvokkaiden 
lajien ja luontotyyppien esiintymisalueista. Tästä syystä paljon arvokkaita ja uhanalaisia lajeja ja luonto-
tyyppejä sijaitsee edelleen suojelualueiden ulkopuolella. Vedenalaisen luontotiedon karttuessa on jat-
kossa mahdollista huomioida vedenalainen luonto entistä tehokkaammin. 

Biologinen monimuotoisuus on hyvin keskittynyttä ja sirpaleista Suomen merialueilla. Suomen me-
riluonnolle tyypillistä on arvokkaiden lajien ja luontotyyppien pienialaisuus ja esiintymisen pirstoutu-
neisuus ja keskittyminen matalaan, valoisaan vyöhykkeeseen. Myös pimeillä, syvillä pohjilla elää lajeja, 
mutta lajiston monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet, joihin voidaan vaikuttaa aluesuojelun kei-
noin, sijaitsevat pääasiassa matalilla merialueilla. Nämä alueet ovat myös ihmistoiminnan vaikutuspii-
rissä olevia alueita, joilla esiintyy monia meriluontoa uhkaavia paineita. 

Arvoalueiden pienialaisuuden ansiosta tarkasti kohdennetuilla suojelualueilla voidaan saada suuri 
suojelutehon lisäys suhteellisen pienellä suojellun kokonaispinta-alan lisäyksellä. Toisaalta pirstoutunei-
suus asettaa myös haasteita: pirstaleiden välisiä alueita on pakko suojella sekä käytännön syistä että po-
pulaatioiden kytkeytyneisyyden turvaamiseksi.  

Oman haasteensa tuo Suomen maan- ja vesien omistussuhteiden monimuotoisuus. Toisin kuin 
useimmissa valtioissa, Suomessa on mahdollista omistaa merta, ja myös kunnat ja kaupungit hallinnoi-
vat suuria merialueita. Suurin osa kohteista, jotka eivät ole vielä suojelun piirissä, esiintyykin Suomen 
rannikolla matalilla alueilla, usein kuntien tai yksityisten maanomistajien omistamilla tai hallinnoimilla 
vesialueilla.   

12.7 Merkittävimmät tietopuutteet 

12.7.1 Puuttuvat aineistot 
Viimeisimmässä luontotyyppien uhanalaisuusarviossa useiden luontotyyppien tila jäi edelleen arvioi-
matta. Tietoa ei ole vielä riittävästi olemassa monen lajin ja luontotyypin osalta uhanalaisuusluokan ar-
vioimiseksi. VELMU-ohjelman kartoitustiedot perustuvat yksittäisiin käynteihin kohteilla, eivätkä ne 
vielä kata kaikkia Suomen merialueita. Inventoinneista 51 % kohdentuu suojelualueille, joten suojelu-
alueiden ulkopuolisilta alueilta tarvitaan enemmän vedenalaista tietoa.  
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Oleellista on, että vedenalaisen meriluonnon kartoituksia edelleen jatketaan puuttuvien aineistojen 
täydentämiseksi. Kartoituksia tulisi kohdentaa (a) alueellisesti tietopuutealueille, joilta puuttuu kartoi-
tustietoja (erityisesti suojelualueiden ulkopuolelta), (b) ajallisesti, lajeihin, joiden kasvukausi on 
VELMU-kartoitusajankohdan ulkopuolella (esim. kevätlajit), ja (c) lajistollisesti alueille, joilta todennä-
köisesti löytyy uhanalaisia lajeja tai lajeja, joiden uhanalaisuutta ei voida vielä arvioida. Tietoa tarvitaan 
myös pienikokoisista, vaikeasti määritettävistä ja vesirajassa elävistä lajeista. Esimerkiksi viherlevien 
kohdalla yli 70 % lajeista jäi arvioimatta puutteellisen tietopohjan seurauksena viimeisessä lajien 
uhanalaisuusarviossa (Kostamo ym. 2019). VELMU-inventoinnit keskittyvät myös suhteellisen mata-
laan vyöhykkeeseen, ja syvemmiltä alueilta on vähemmän tietoa saatavilla. Erityisesti rautamangaanisa-
ostumapohjien rooli ekosysteemissä tulisi selvittää. Näiden lisäksi ymmärrys ihmistoiminnasta aiheutu-
vista erilaisista vaikutuksista nojaa pääasiassa asiantuntijalähtöiseen arviointiin. Tietoa vahvasti 
ihmistoimintavaikutteisilta alueilta ei ole kattavasti kerätty, ja tietoa vedenalaisesta luonnosta on harvoin 
saatavilla ennen ihmistoiminnan aloittamista ja sen jälkeen. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että 
ihmisen toiminnan vaikutusalueita lajien ja luontotyyppien tilaan ei ole pystytty luotettavasti arvioi-
maan. Suojelusuunnittelun kannalta tieto ihmisen toiminnan vaikutuksista on olennaista. Tiedoilla voi 
olla merkittävä, ohjaava vaikutus suojelualueiden optimaaliseen sijoittamiseen.  

On myös huomattava, että Ahvenanmaan alueella vedenalaisen meriluonnon kartoituksia ei ole 
tehty yhtä paljon kuin muilla Suomen merialueilla, eikä aineistoja ole kaikista lajeista saatavilla. Esi-
merkiksi monien pohjaeläinten kartoituksia ei ole tehty kattavasti Ahvenanmaan alueella, tai aineistot 
eivät ole saatavilla, minkä takia monen pohjaeläimen esiintymistiedot ovat vajavaiset. On erittäin tär-
keää, että Ahvenanmaan merialueita kartoitetaan riittävästi tulevaisuudessa ja että aineistot olisivat 
myös ympäristöhallinnon käytettävissä. Tässä hankkeessa vain osa Ahvenanmaan aineistoista oli käytet-
tävissä, joten Ahvenanmaan tuloksia pitää tulkita varovaisuutta noudattaen.  

12.7.2 Luontotyyppien luokitteluiden puutteet 
Meriluontotyyppien luokittelu on puutteellista. Monet luontotyyppien suojeluun liittyvät kriteerit perus-
tuvat abioottiseen ympäristöön tai yhden lajin hallitsevuuteen. Joidenkin luontotyyppien käyttö suojelu-
suunnittelussa on haastavaa, sillä ne ovat laajoja geomorfologisia kokonaisuuksia. HUB-luokittelujärjes-
telmän sekä Suomen Itämeren uhanalaisten luontotyyppien luokittelun ongelmana on myös se, että 
yhteisöt, joissa yksittäinen laji tai lajiryhmä ei ole hallitseva, jäävät luokittelun ulkopuolelle. Tällaiset 
yhteisöt ja luontotyypit voivat kuitenkin olla monimuotoisia ja toiminnallisesti arvokkaita. Pohjatyyp-
piin nojaavat luontotyyppiluokittelut jättävät myös ulkopuolelle sekapohjat, vaikka ne ovat lajistoltaan 
usein monimuotoisia ja vallitsevia monella alueella. Itämeren luontotyyppien luokittelun ongelmana on 
myös joillakin lajeilla luokittelun perustuminen tiukasti peittävyyteen tai biomassaan. Esimerkiksi har-
valukuisena esiintyvä suurikokoinen pohjaeläinlaji voi dominoida pohjaeläinnäytettä kokonsa vuoksi, 
vaikka samassa näytteessä olisi runsaasti toista mutta pienikokoisempaa lajia. Mikäli pohjaeliöiden alu-
eellisen kattavuuden arviointeja halutaan parantaa, pitäisi kehittää uusia keinoja tulkita pohjaeläinten 
luontotyyppejä. On osin epäselvää, millaiset yhteisöt tulisi kuvata omina luontotyyppeinään. Joidenkin 
luontotyyppien osalta luokitukset eivät välttämättä nojaa biologiseen lajistoon, ja/tai ne ovat liian laajoja 
geomorfologisia kokonaisuuksia. Joidenkin luontotyyppien tulkinnan soveltaminen tuottaa ongelmia, 
sillä luontodirektiivin luontotyypit ovat kokoelma eurooppalaisessa mittakaavassa erityistä suojelua tar-
vitsevista ympäristöistä. Esimerkiksi hiekkarantojen vedenalaiset osat tai mantereesta tai suuresta saa-
resta alkava kallio tai kivikko eivät kuulu mihinkään luontotyyppiin. Luontotyyppejä myös puuttuu Suo-
mesta luontodirektiivin tiukan tulkinnan takia, vaikka niitä meillä voidaan katsoa esiintyvän. 
Esimerkiksi luontodirektiivin luontotyyppi ”Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide 
(1140)” ei meillä varsinaisesti esiinny vuoroveden puuttumisen takia, mutta ekologisesti rinnastettavasti 
kyllä. Perämerellä ajoittain veden alla olevat muta- ja hiekkapohjat muodostavat merkittävän luontotyy-
pin, jonka alueella elää esimerkiksi useita uhanalaisia lajeja (Bergdahl ym. 2020). Biologiseen ja 
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toiminnalliseen monimuotoisuuteen liittyvää suojelukriteeristöä ei ole olemassa ja siksi sille ei myös-
kään ole lainsäädännöllistä turvaa. Itämeren luontotyyppien luokittelua tulisi edelleen kehittää ja päivit-
tää lajitiedon karttuessa.  

12.7.3 Hiilirikkaat merialueet 
EU:n biodiversiteettistrategia korostaa hiilirikkaiden ekosysteemien suojelua, mutta kriteerin soveltami-
nen Itämerellä ei ole ongelmatonta. Itämeressä suurin hiilimäärä on sitoutunut sedimentaatiopohjiin, 
jotka ovat luontoarvoiltaan usein vähemmän merkityksellisiä. Hiilen vapautumisen hillinnässä olen-
naista olisi rajoittaa sedimentaatiopohjien muokkausta, kuten ruoppausta, joka vapauttaa hiiltä ja ravin-
teita ympäristöön (Moksnes ym. 2021). Tällaisten alueiden rajaaminen käytön ulkopuolelle voi kuiten-
kin olla hankalaa, sillä alueet voivat olla yksityisessä omistuksessa tai virkistyskäytössä, esim. 
venesatamina. Sedimentaatiopohjia ei ole vielä myöskään kattavasti kuvattu Suomen merialueilla, eikä 
niiden tarkasta sijainnista tai hiilensidontakapasiteetistä ole tietoa tai tietoa ei ole avoimesti saatavilla.   

Tutkimusten perusteella vesikasvi- ja makroleväyhteisöt ja tietyt simpukkalajit ovat merkittäviä hii-
len sitojia (mm. Attard ym. 2018), mutta kattavaa tietoa kaikista lajeista ei ole saatavilla hiilen määrän 
vertailujen tekemiseksi. Meriajokaskasvustot ovat tehokkaita hiilen sitojia, ja niiden suojelua painote-
taan kansainvälisesti, mutta niiden pinta-ala on Suomen merialueilla vain murto-osa ruovikoiden, vesi-
kasvien ja makroleväyhteisöjen pinta-alasta (Frigstad ym. 2021, Koponen ym. 2022). Meriajokasniityt 
pohjoisella Itämerellä myös sitovat huomattavasti vähemmän hiiltä kuin eteläisellä Itämerellä (Röhr ym. 
2016). Meriajokasniityillä onkin pohjoisella Itämerellä todennäköisesti enemmän merkitystä muiden la-
jien elinympäristöinä kuin hiilen sitojina. 

Ruovikot ovat kokonsa ja esiintymislaajuutensa puolesta hiilirikkaita ympäristöjä merialueilla. 
Ruovikoiden suojelu hiilikriteerin perusteella ei kuitenkaan ole itsestään selvää, sillä ruovikoiden rooli 
on kaksijakoinen. Ne tarjoavat suojaa monille kalalajeille ja toimivat tärkeinä kalanpoikasten tuotanto-
alueina. Ne myös tarjoavat suojaa, ravintoa ja pesimäpaikkoja linnuille, sitovat ravinteita, ja ovat merki-
tyksellisiä ekosysteemin toiminnallisuuden kannalta (Ahtiainen ym. 2021, Haavisto ym. käsikirjoitus). 
Ruovikot myös ylläpitävät harvinaisia ja uhanalaisia vesikasveja vähemmän suojaisilla alueilla, joilla 
pohjaan kiinnittyminen voisi muuten olla mahdotonta. Ruovikot siis ylläpitävät monimuotoisuutta, 
mutta laajalle levitessään ne muodostavat tiheitä yhden lajin kasvustoja vieden elinympäristöjä muilta 
merilajeilta. Ne myös leviävät rehevöityneillä alueilla, joilla pohja on sopivaa niiden kasvulle ja muo-
dostavat uutta pehmeää pohjaa hidastamalla veden virtauksia. Monet merenlahdet ovat kasvaneet um-
peen ruovikoitumisen myötä. 

12.7.4 Ilmastonmuutos 
Ilmastonmuutoksen arvioidaan nostavan Itämeren lämpötilaa, vähentävän jääpeitettä, happamoittavan 
vettä ja nostavan (Etelä-Suomessa) vedenpintaa (Meier ym. 2022a). Leudompien talvien ja lisääntyvän 
talvisadannan myötä muutoksia todennäköisesti tulee suolapitoisuuteen ja veden kerrostuneisuuteen. 
Myös jokien kautta mereen päätyvä ravinnekuorma voi kasvaa ja, mikäli veden sekoittuminen vähenee 
kerrostumisen takia ja veden lämpötila kasvaa myös pohjalla, hapettomuus voi lisääntyä sekä syvillä 
pohjilla että saaristossa. Ilmastonmuutoksella on monenlaisia vaikutuksia myös Itämeren lajistoon ja 
ekosysteemin toimintaan. Suolaisuuden alenemisen aiheuttamaa lajien levinneisyyden muutosta ja rehe-
vöitymistä on yleisesti ennustettu (Viitasalo ym. 2015, Viitasalo & Bonsdorff 2022). 

 Ilmastonmuutoksen arviointi suojelusuunnittelussa on merien osalta tällä hetkellä ongelmallista. 
Skenaariot ilmastonmuutoksen kehityssuunnista ovat hyvin vaihtelevat, ja yksimielisyys eri malliajojen 
välillä vallitsee ainoastaan veden pintalämpötilan nousun ja jääpeitteen vähenemisen suhteen. Muita 
ympäristötekijöitä, kuten suolapitoisuutta, sameutta ja happipitoisuutta koskevat ennusteet ovat epävar-
moja (Meier ym. 2021, Meier ym. 2022b). Ravinnepitoisuuksien vähentämisen on myös arvioitu onnis-
tuessaan vaikuttavan Itämeren tilaan enemmän kuin ilmastonmuutoksen (Murray ym. 2019, Pihlainen 
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ym. 2020). On myös näyttöä siitä, että ilmastoskenaariot eivät pysty huomioimaan yllättäviä takaisin-
kytkentöjä, jotka osaltaan vaikuttavat skenaarioiden epävarmuuksiin. Tästä syystä ennusteet lajien levin-
neisyyden muutoksista ovat suuntaa antavia, vaikka lajien vasteista esimerkiksi suolaisuuteen, lämpöti-
laan, happamoitumiseen ja rehevöitymiseen tiedetäänkin jo paljon. Epävarmuutta lisää myös se, että 
lajien kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin ei vielä tiedetä. Myös eri 
tavoin muuttuvien lajien vuorovaikutussuhteiden ennustaminen on haastavaa (Viitasalo & Bonsdorff 
2022).   

Tarkempien ekosysteemimallien lisäksi suojelusuunnitteluun tarvittaisiin malleja, joilla voitaisiin 
ennustaa ilmastonmuutoksen paikallisia vaikutuksia - mihin syntyy ilmastonmuutoksen “hotspot”-alu-
eita eli alueita, joilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmenevät varhain, ja "refugioita”, joilla muutoksia 
ei kovin nopeasti havaita (Queiros ym. 2021). Hotspot-alueisiin voi kuulua esimerkiksi matalia, nopeasti 
lämpeneviä lahtia, jotka aiemmin ovat säilyneet pitkään jääpeitteisinä, mutta jotka ovat ilmaston lämpe-
nemisen vuoksi nykyisin entistä lämpimämpiä ja jotka kärsivät loppukesällä hapettomuudesta. Näiden 
alueiden tunnistaminen mahdollistaisi “ilmastoviisaan” merensuojelualueiden verkoston laadinnan. La-
jien ja yhteisöjen levinneisyyksien mallinnusta eri ilmastoskenaarioissa ollaan kuitenkin vasta aloitta-
massa uusien, hienoresoluutioisten ilmastoskenaarioiden saatavuuden ja paineaineistojen parantuessa. 
Tutkimus näyttää aikanaan, voidaanko päätöksiä suojelualueiden sijainneista tai toimivuudesta tulevai-
suudessa tehdä näihin skenaarioihin nojaten. 

12.7.5 Ekologinen kytkeytyvyys 
Ekologinen kytkeytyvyys on merkittävä tekijä yhteisöjen rakenteen ja toiminnan kannalta. Monet Itäme-
ren lajit viihtyvät elinkiertonsa aikana useissa eri elinympäristöisä, ja näiden välinen kytkeytyvyys tulisi 
turvata metapopulaatioiden säilyvyyden kannalta (Cowen & Sponaugle 2009, Kininmonth ym. 2011). 
Kytkeytyvyys riippuu alueellisesta ja ajallisesta mittakaavasta sekä lajin lisääntymisominaisuuksista 
(Treml ym. 2012, Fobert ym. 2019). Suojelusuunnittelun kannalta ekologisen kytkeytyvyyden huomioi-
minen merellä on monimutkaista ja hankalaa, sillä aineistoja sen arvioimiseen ei usein ole. On myös 
huomattava, että suojelualueiden lisääminen merellä ei välttämättä lisää metapopulaatioiden välistä säi-
lyvyyttä, sillä olennaista kytkeytyvyyden kannalta on myös se, millaisia elinympäristöjä suojelualueiden 
väliin jää ja se, kuinka hyvin kukin suojelualue turvaa lajin kytkeytyvyyden kannalta olennaisen elin-
kierron vaiheen. Tarvittavia aineistoja olisivat arvioitavan lajin kattavasti inventoidut sijainnit, elinym-
päristöjen laatu (ja sijainti), leviämisesteet, riittävän tarkka hydrodynaaminen malli ja yksityiskohtainen 
tieto lajin lisääntymis- ja leviämisominaisuuksista (Virtanen ym. 2020). Alueilla, joilla virtaukset ovat 
suuntaamattomia ja satunnaisia ja joilla saaristo monimutkaistaa veden käyttäytymistä, kytkeytyvyys 
voidaan arvioida yksinkertaisesti etäisyysmatriiseilla samankaltaisten elinympäristöjen välillä (joiden 
lajiston voidaan olettaa olevan samanlaisia). Tällä hetkellä ekologisen kytkeytyvyyden arviointia Itäme-
rellä rajoittaa eniten hydrodynaamisten mallien tarkkuus. Useimmat nykyiset mallit käyttävät yhden tai 
kahden merimailin hilaa (n. 2–4 km), kun taas ekologisen kytkeytyvyyden arviointiin tarvittaisiin huo-
mattavasi tarkempaa tietoa. 

12.7.6 Maa-meri-vuorovaikutukset saaristoalueilla 
Valuma-alueella tapahtuva ihmistoiminta vaikuttaa ravinnevaluman kautta voimakkaasti merialueeseen, 
erityisesti sulkeutuneessa sisäsaaristossa. Tästä huolimatta aluesuojelutarkastelut eivät juurikaan ulotu 
vesirajan yläpuoliselle alueelle. Käytännössä ihmisen maalla tapahtuvia toimintoja ei rajoiteta sillä pe-
rusteella, että ne voivat suoraan vaikuttaa merensuojelualueen tilaan rehevöitymistä aiheuttavien päästö-
jen takia. Tämä vaikeuttaa ravinnepäästöjen biodiversiteettivaikutusten kustannustehokasta hillintää.   

Lisäksi saarten ja luotojen meri- ja maaekosysteemit ovat vesirajan molemmin puolin monella ta-
valla toisiinsa kytkeytyneitä. Esimerkiksi voimakkaasti tuulelle ja aallokolle altistuvalla alueella lajisto 
ja luontotyypit ovat sekä veden alla että päällä täysin erilaisia kuin hyvin suojaisessa ympäristössä. 
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Saariston maa- ja meriekosysteemit siis muodostavat kulloisiinkin ympäristöoloihin sopeutuneita koko-
naisuuksia. Silti vedenalaista ja terrestristä saaristoluontoa ja niiden suojelua tarkastellaan yleensä irral-
laan toisistaan. Yhteistarkastelut mahdollistaisivat arvokkaiden suojelukokonaisuuksien tunnistamisen 
ja myös antaisivat työkaluja kehittää suojelua meriekosysteemin toiminnallisuuden näkökulmasta. Tar-
kastelua vaikeuttaa kuitenkin kattavien aineistojen puute ja heikko saatavuus saariston saarten ja luoto-
jen vesirajan yläpuolisista elinympäristöistä. Saariston arvokkaimpien merialueiden kokonaisvaltainen 
ja kustannustehokas suojelu vaatisi myös saarten ja luotojen eliöstön kartoitusta.   
 

12.8. Toimenpide-ehdotukset 

• Kohdennetaan suojelua tällä hetkellä heikosti suojeltuihin Itämeren uhanalaisiin ja 
silmälläpidettäviin lajeihin ja luontotyyppeihin.     

• Laajennetaan suojelualueita harvinaisemmille luontodirektiivin luontotyypeille, kuten 
harjusaarten vedenalaisille osille ja hiekkasärkille, sekä lisätään laguunien ja jokisuistojen 
suojelua  

• Varmistetaan, että suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat kattavat vedenalaisen 
meriluonnon, mukaan lukien levät, vesikasvit, selkärangattomat ja ei-taloudellisesti 
hyödynnettävät kalat; tunnistetaan alueella vaikuttavat paineet ja tarvittaessa tarkennetaan 
suunnitelmia turvaamaan myös vedenalaiset lajit. Suunnitellaan myös aktiivisia ennallistamis- 
ja hoitotoimenpiteitä vedenalaisen meriluonnon tilan parantamiseksi.  

• Varmistetaan, että vedenalainen luonto saadaan mukaan luvitukseen, jotta vaikutukset 
vedenalaiseen meriluontoon merellä tapahtuvasta haitallisesta toiminnasta vähentyisivät. 
Lupahakemusten tulisi edellyttää hankkeiden (yhteis)vaikutusten tarkastelua vedenalaiseen 
meriluontoon, meriluonnon monimuotoisuus mukaan lukien.  

• Turvataan lainsäädännön ja luontotyyppiluokitusten ulkopuolelle jäävien lajien ja 
luontotyyppien suojelu muilla suojelua tukevilla keinoilla, esimerkiksi kaavoituksella ja 
aluesuunnittelulla, ja jatkokehitetään luontotyyppiluokituksia kattavammiksi. 

• Tunnistetaan maalta ja jokien kautta tulevat paineet ja kehitetään ohjauskeinoja, joilla 
säädellään maa-alueilla tuotettujen ihmispaineiden vaikutuksia merensuojelualueisiin.  

• Kehitetään menetelmiä ihmisen haitallisesta toiminnasta aiheutuvien kumuloituvien 
yhteisvaikutusten tunnistamiseen sekä keinoja niiden vähentämiseen.  

• Kehitetään meriluonnon suojelua kokonaisuutena, pyrkien huomioimaan yhtä aikaa vesirajan 
alapuolinen ja sen yläpuolinen meriluonto. 

• Kehitetään lajiston monimuotoisuudelle ja ekosysteemin toiminnallisuudelle suojelukriteeristö.  

• Kehitetään mittarit merensuojelun tehoavuuden toteamiselle ja järjestetään meren 
monimuotoisuuden seuranta, jolla todennetaan suojelualueiden tehoavuus.  

• Kannustetaan yksityisen merensuojelun lisäämiseen, erityisesti kuntien ja kaupunkien 
omistamilla vesialueilla. Edistetään ja lisätään yksityisten maanomistajien 
merensuojelumahdollisuuksia ja -halukkuutta mm. aktiivisella tiedotuksella.   
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13 Yhteenveto 

Suomen suojelualueverkosto kaipaa monipuolista kehittämistä.  
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua ja hoitoa tulisi lisätä  
kaikissa pääelinympäristöissämme. Alueellisesti toimenpiteitä tulisi  
suunnata etenkin Metsä-Lapin eteläpuolelle. 

13.1 Suojelutarpeiden temaattiset painopisteet 
Suomen nykyisessä suojelualueverkostossa on puutteita jokaisen KOKASU-tarkastelussa mukana ol-
leen elinympäristön osalta. Uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja on runsaasti suojelualueiden ulkopuo-
lella, ja näiden osalta esitetään kiireellistä suojelualueverkoston täydentämistä huomioiden mahdolli-
suuksien mukaan myös luontotyyppi- ja lajikeskittymien välisten yhteyksien (kytkeytyvyyden) 
säilyttäminen ja parantaminen. Lisäksi raportissa on tunnistettu merkittäviä lajien ja luontotyyppien 
luonnonhoito- ja ennallistamistarpeita. Huomiota tulisi kiinnittää myös elinympäristöjen välisiin kyt-
köksiin, esimerkiksi sisävesien osalta valuma-alueella toteutettavat toimenpiteet etenkin metsien ja soi-
den monimuotoisuuden turvaamisen osalta ovat keskeisessä roolissa myös sisävesiluonnon tilan paran-
tamisessa.   

13.2 Suojelutarpeiden alueelliset painopisteet 
Suomen terrestrisen suojelualueverkoston kehittämisessä korostuu Etelä- ja Keski-Suomi. Metsien, soi-
den, kallioiden ja kivikoiden, sisävesien ja perinnebiotooppien osalta suurimmat suojelutarpeet painottu-
vat Metsä-Lapin eteläpuolelle (hemi-, etelä- ja keskiboreaalisille vyöhykkeille sekä soiden osalta poh-
joisboreaalisen vyöhykkeen eteläosiin). Rannikon ja meren osalta suojelutarpeita on Suomenlahdella, 
Ahvenanmaalla, Saaristomerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Merkittävä osa suojelutarpeista sijait-
see yksityisomistuksessa olevilla alueilla sekä terrestristen että merellisten suojelutarpeiden osalta. Kan-
nustimet ja erilaiset ohjauskeinot yksityismaiden ja yksityisten vesialueiden suojeluun ovat siis tärkeä 
kehittämiskohde. 

Suojelutarpeiden tarkempaa alueellista haarukointia on mahdollista toteuttaa tietyistä paremmin 
tunnetuista luontotyypeistä tai lajeista huomioiden kuitenkin luontotyyppi- ja laji-inventointiaineistojen 
vinoumat eli niiden painottuminen suojelualueille. Mahdollisuuksia tarkempaan alueelliseen paikanta-
miseen tarjoaisivat myös erilaisten paikkatietoaineistojen päällekkäistarkastelut tai aineistojen komple-
mentaarisuuden ja kohteiden välisen kytkeytyvyyden huomioivat menetelmät (mm. Zonation-analyysit, 
ks. esimerkki merien osalta luvusta 12). Sen sijaan tarkkoja hehtaarimääräisiä suojelutarpeita on aineis-
tojen vinoumista ja puutteista johtuen yleensä vaikea esittää. Erityisen haastavaa on erilaisiin aineisto-
lähteisiin pohjautuvien ja siten erilaisia virhelähteitä sisältävien hehtaariarvioiden summaaminen, sillä 
lopputuloksesta olisi vaikea erottaa luotettavia ja vähemmän luotettavia lukuja. Tämän vuoksi KO-
KASU-tarkastelussa pidättäydyttiin hehtaarikohtaisten suojelutavoitteiden määrittämisestä.  
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13.3 Toimenpide-ehdotukset 
Tässä luvussa esitellään kootusti elinympäristökohtaiset toimenpide-ehdotukset Suomen  
suojelualueverkoston kehittämiseksi ja monimuotoisuuden tilan edistämiseksi. Samat  
toimenpide-ehdotukset löytyvät myös kunkin elinympäristöluvun lopusta. 

13.3.1 Metsät 

• Pohjois-Suomeen pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle keskittynyt metsien 
suojelualueverkostomme turvaa pohjoisten lajien ja luontotyyppien säilymistä mutta ei 
riittävästi hemi-, etelä- ja keskiboreaaliselle vyöhykkeelle keskittynyttä lajistoa ja 
luontotyyppejä. Näin ollen Etelä- ja Keski-Suomen metsien suojelualueverkkoa tulisi laajentaa 
nykyisestä.  

• Suojelua tulisi kohdentaa erityisesti 1) nykyverkostossa heikosti edustettuihin, monipuolisiin 
lajisto- ja luontotyyppikeskittymiin ja 2) hiilirikkaimmille alueille. METSO-ohjelma on 
oikeansuuntaisesti edistänyt Etelä- ja Keski-Suomen metsien suojelua, mutta se on 
tavoitteeltaan riittämätön kattavan metsiensuojelualueverkon saavuttamiseksi.  

• METSO-ohjelman rahoitusta tulisi ohjata laajojen, kytkeytyvyyttä parantavien 
monimuotoisuuskeskittymien turvaamiseen. Samalla ohjelman rahoitustasoa tulisi 
merkittävästi korottaa. 

• Suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevat luonnontilaiset ja vanhat metsät tulisi kuitenkin 
suojella kaikkialla. Vanhat metsät ovat puustoltaan hakkuukypsyysikärajan ylittäneitä metsiä, 
joissa on luonnontilaisten metsien rakennepiirteitä. Luonnontilaisten ja vanhojen metsien 
rajausperiaatteet tulee laatia EU:n ohjeistuksen pohjalta. 

• Suojelualueiden ja rajoitetun käytön alueiden suunnittelussa tulisi huomioida 
suojelualueverkoston toimivuus ja kytkeytyvyys, jotta verkosto puskuroisi ulkopuolisen 
maankäytön kielteisiltä vaikutuksilta ja lajisto voisi siirtyä nykyistä helpommin kohti pohjoista 
ilmaston muuttuessa. Metsien hakkuut, erityisesti avohakkuut, pirstovat yhtenäisiä varttuneen 
ja vanhan metsän metsäalueita, ja niiden haitallinen vaikutus heijastuu suojelualueverkon 
lajistoon, mikäli suojelualueet ovat pieniä ja verkoston kattavuus alhainen. Rajoitetun käytön 
alueet tulisi suunnitella siten, että niiden maankäyttö, kuten metsien hakkuut, pirstoisivat 
mahdollisimman vähän yhtenäisiä metsäalueita (esim. peitteellisen metsänkäsittelyn keinot). 
Ilmastonmuutos voimistaa maankäytön kielteisiä vaikutuksia monimuotoisuuteen.   

• Natura-alueiden muilla kuin luonnonsuojelulailla suojeltujen metsien suojelua tulisi pyrkiä 
muuttamaan luonnonsuojelulain mukaisiksi suojelualueiksi siten, että hakkuut eivät ole niillä 
enää sallittuja muutoin kuin ennallistamistarkoituksissa. 

13.3.2 Suot 

• Toimiva soiden suojelualueverkosto rakennetaan suojelemalla hydrologisia kokonaisuuksia. 
Ekologisesti kestävä soidensuojelu edellyttää suoekosysteemin ja siihen vaikuttavan valuma-
alueen säilyttämistä hydrologisesti toimivana kokonaisuutena. Erityisen tärkeää on turvata 
minerotrofisten soiden veden lähteet.  Myös eri ekosysteemien (kivennäismaat – suot – 
vesistöt) välinen toiminnallinen kytkeytyvyys on keskeistä. Nykyisten suojelusoiden rajaukset 
ovat usein hydrologisesti puutteellisia ja niiden korjauksiin on tarpeen panostaa. Yhtenä 
keinona on suolle kuuluvien vesien palautus aapasoilla.   
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• Soidensuojelun täydennysehdotuksen toteutusta jatketaan vapaaehtoisin keinoin. 
Täydennysehdotus paikkaa osaltaan alueellisia puutteita suojeltujen soiden verkostossa. 
Ehdotus perustuu laajoihin taustaselvityksiin ja maastokartoituksiin. Ehdotus lisäisi suojeltujen 
soiden pinta-alaa tarkastelualueellaan keskimäärin 2 %. Täydennysehdotuksen 
kokonaispinta-alasta on toteutunut 45 % (pysyvä suojelu 38 %) vuosina 2015–2020. 
Ehdotuksen kohteista 5 % on suojeltu kokonaan.    

• Soidensuojeluverkostoa täydennetään edelleen kaikkialla Metsä-Lapin eteläpuolella. 
Soidensuojelun täydennysehdotukselle oli asetettu kokonaispinta-alarajoite. Tämän vuoksi 
ehdotuksen ulkopuolelle jäi merkittäviä suoalueita. Koska toteutus perustuu 
vapaaehtoisuuteen, kaikki kohteet eivät toteudu eikä suojelu aina kata hydrologisia 
kokonaisuuksia. Osa kohteista on myös menettänyt luontoarvojaan hakkuiden tai muun 
maankäytön vuoksi.  

• Lettojen lisäsuojeluun ja muihin turvaamiskeinoihin panostetaan sekä etelässä että 
pohjoisessa. Letot ovat uhanalaisimpia suoluontotyyppejämme, ja huomattava osa 
uhanalaisesta suolajistosta on lettolajeja. Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen ja Ahvenanmaan 
monipuoliset lettoalueet jäivät soidensuojelun täydennysehdotuksen ulkopuolelle, minkä 
vuoksi näiden alueiden lettojen suojelutarpeet on selvitettävä. Lettojen lisäsuojelutarpeita on 
myös muiden lettokeskusten alueilla sekä muualla Etelä- ja Itä-Suomessa, missä yksittäiset, 
lettokeskusten ulkopuoliset letot ovat usein pohjavesivaikutteisia. Metsälaki (10§) turvaa 
pienialaisia lettokohteita ja määräaikainen ympäristötuki suurempiakin kokonaisuuksia, mutta 
laaja-alaisimmat letot ovat Metsälain turvan ulkopuolella. Letoilla on usein myös 
ennallistamis- ja hoitotarvetta.  

• Luonnontilaisten vanhojen suometsien, erityisesti korpien, suojelua tehostetaan. 
Ojittamattomat korvet ja runsaspuustoisimmat rämeet, joiden puustoa ei ole käsitelty, ovat 
vanhoja luonnonmetsiä. Niille on tyypillistä pitkä metsällinen jatkumo, puuston eri-
ikäisrakenne, lahopuujatkumo ja kostea pienilmasto. Ojittamattomia korpia ja rämeitä on 
jäljellä kolmannes sadan vuoden takaisesta. Vain osa ojittamattomista suometsistä on myös 
puustorakenteeltaan luonnontilaisia. Korpien ja rämeiden suojelutilanne on heikko ja niiden 
lisäsuojelulle on tarve lähes koko maassa. Suojelun tueksi on selvitettävä, kuinka hyvin 
metsätalouden monimuotoisuuden turvaamiskeinot säilyttävät vanhojen suometsien lajistoa ja 
ominaispiirteitä.  

• Heikoimmin tunnettujen suoluontotyyppien esiintymät ja niiden tila sekä lisäsuojelutarpeet 
selvitetään. Heikoimmin tunnettuja luontotyyppejä ovat luhdat, suoarot, Itä- ja Pohjois-
Suomen rinnesuot, rannikon suot, mukaan lukien maankohoamisrannikon soiden 
kehityssarjat, sekä boreaaliset piensuot. Esiintymä- ja tilatietoa tarvitaan lisäsuojelun sekä 
ennallistamis- ja hoitotoimien kohdentamiseksi.  

• Uhanalaistuneen suolajiston elinympäristöjen tilaa parannetaan. Suolajiston 
uhanalaistuminen on jatkunut koko 2000-luvun alun. Suoluonto on voimakkaasti pirstoutunut, 
mutta pirstoutumisen kaikkia negatiivisia lajistovaikutuksia ei tunneta. Lähes kolmannes 
uhanalaisten ja silmälläpidettävien suolajien tunnetuista suoesiintymistä on suojelun ja 
rajoitetun käytön ulkopuolella. Suojelun ja rajoitetun käytön ulkopuolella olevista uhanalaisten 
lajien tunnetuista esiintymistä 40–50 % on ojitetuilla soilla.  

• Soiden ennallistaminen suunnitellaan valuma-aluelähtöisesti ja sitä koordinoidaan 
valtakunnallisesti toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Metsäojitus on suoluontotyyppien 
ja -lajiston merkittävin uhanalaistumisen syy. Muuttuneiden soiden ennallistaminen ja hoito on 
keskeinen keino hillitä suoluonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja kääntää kehitys kohti 
parempaa. Metsäojituksen ja muun maankäytön pirstomassa suoluonnossa eri toimijatahojen 
toteuttaman ennallistamisen kohdentamista on tarpeen koordinoida valtakunnallisesti ja 
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valuma-aluelähtöisesti, jotta työstä saataisiin mahdollisimman hyvä ekologinen hyöty 
kustannusvaikuttavasti.  

• Lähteiden ja lähteikköjen sekä niiden lajiston suojelua tehostetaan ja tilaa parannetaan. Suuri 
osa lähteiköistä on ihmisen muuttamia ja vain pieni osa on suojelualueilla. Erityisen heikossa 
tilassa lähteiköt ovat hemi-, etelä- ja keskiboreaalisilla vyöhykkeillä, jossa niiden 
lisäsuojelutarve on erityisen suuri. Vesi- ja metsälaki suojaavat vain luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia lähteitä ja niiden lähiympäristöjä. Muuttuneet kohteet, joille 
pohjavettä edelleen purkautuu, voivat olla lajistollisesti merkittäviä, ja tällaiset kohteet tulee 
erityisesti huomioida lisäsuojelussa. Muuttuneiden lähteiden ekologista tilaa tulee tarvittaessa 
parantaa ennallistamalla. 

• Hiilirikkaita soita suojellaan osana ilmastonmuutoksen hillintää. Suot ovat hitaita hiilinieluja ja 
valtavia hiilivarastoja. Suot ovat Suomen tärkein hiilivarasto, sillä noin kaksi kolmasosaa 
maamme maaekosysteemien hiilivarastoista on turpeessa. Suojelualueiden soilla turpeen 
hiilivarasto on pääosin suojassa ihmisen toiminnan aiheuttamilta muutoksilta.   

• Moniomistajaisten suokohteiden vapaaehtoiseen suojeluun ja ennallistamiseen kehitetään 
uusia keinoja ja kannustimia. Soidensuojelussa tavoitteena on hydrologisten kokonaisuuksien 
suojelu, mutta tällä hetkellä käytössä olevat suojelukeinot eivät toimi parhaalla mahdollisella 
tavalla moniomistajaisten suoalueiden suojelussa. Soidensuojelun vapaaehtoisen toteutuksen 
keinovalikoima kaipaakin monipuolistamista, ja etenkin moniomistajaisten suokohteiden 
suojelun toteutukseen tarvitaan uusia keinoja ja kannusteita maanomistajille.   

13.3.3 Kalliot ja kivikot 

• Kalkki- ja serpentiinikallioiden suojelutason merkittävä parantaminen lainsäädännöllä. 
Tavoitteena tulee olla louhimattomien kalkki- ja serpentiinikallioiden sekä käytöstä poistettujen 
vanhojen kalkkilouhosten ja serpentiinivaikutteisten louhosten mahdollisimman kattava 
suojelu.  

• Uhanalaisten kalliolajien suojelutason merkittävä parantaminen. Etenkin erityisesti 
suojeltavilla lajeilla tavoitteena tulee olla mahdollisimman kattava suojelu.  

• Kalkkikallioiden ja muiden umpeenkasvusta kärsivien kallioluontotyyppien hoidon merkittävä 
lisääminen. Luonnonhoitoa on tehty kalkkikallioilla toistaiseksi vähän. Kohteet vaativat 
tapauskohtaista hoidon suunnittelua ja myös seurantaa sekä mahdollisesti useita 
hoitokäyntejä.  

• Kallioluonnon muiden arvokeskittymien suojelun parantaminen. Yhtenä lähtöaineistona voi 
toimia kallioalueinventointiaineistosta tunnistetut 200 suojelematonta arvokasta osa-aluetta.  

• Kalkki- ja serpentiinikallioita koskevan esiintymä-, tila- ja lajistotiedon merkittävä 
parantaminen inventoinnilla. Tällä hetkellä tiedot ovat edelleen riittämättömät esimerkiksi 
lisäsuojelutarpeiden perusteelliseksi määrittelemiseksi.   

• Kallioluonnon seurantajärjestelmän perustaminen. Arviot kallioluonnon laatumuutoksista 
perustuvat hajahavaintoihin, eikä seuranta-aineistoa ole saatavana yhdestäkään 
kallioluonnon merkittävästä piirteestä.     
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13.3.4 Rannikko 

• Suomenlahdella on paljon suojelemattomia hiekkarantoja (suojeluaste 19 %). Suuri osa 
näistä saattaa olla hyvin pienialaisia, mutta silti tärkeitä. Monimuotoisuuden kannalta 
merkittäviä hiekkarantoja pitäisi pyrkiä tunnistamaan tarkemmin ja toteuttaa niissä tarvittavia 
hoitotoimia. 

• Monien suojelualueiden rajaukset on tehty rantaviivaa myöten. Hiekkarantojen ja 
niittyrantojen hoitoa, kuten ruovikon niittoa on kuitenkin tarpeen tehdä myös vesialueilla. 
Hoitotoimien suunnittelu ja toteuttaminen olisi vaikuttavampaa, jos myös vesialueet 
sisältyisivät suojelualueisiin. 

• Dyynien suojelussa puutteita on etenkin Perämeren alueella, jossa dyynejä on pinta-alallisesti 
eniten ja jossa esiintyy myös kokonaisia dyynisarjoja. Laadullisesti heikentyneitä dyynisarjoja 
on mahdollista kunnostaa ja hoitaa vastaamaan paremmin luonnontilaa. Suomenlahdella 
erityisesti Hankoniemellä on suojelemattomia dyynikokonaisuuksia.   

• Suojelun ulkopuolella on paljon harjusaarten pinta-alaa, koska suurimmat harjusaaret ovat 
pääosin asuttuja: niillä on asuinalueita, tieverkkoa, peltoja ja niillä harjoitetaan metsätaloutta. 
Harjusaarten suojeluverkostoa kehitettäessä painoarvoa tulisi antaa erityisesti sellaisille 
harjusaarille, jotka ovat isolta osin välttyneet ihmistoiminnan luontoa muuttavilta vaikutuksilta. 
Natura-alueilla sijaitsevista harjusaarista osa on suojeltu maa-aineslailla. Suojelutilanne 
paranisi, jos ko. alueita saataisiin pois metsätalouden piiristä suojeluun ja 
ennallistamiskohteiksi.  

• Lukumäärällisesti eniten suojelun ulkopuolelle jääviä tärkeitä lintualueita on Suomenlahdella 
(49 %) sekä Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä (47 %).   

• Toteutumattomia suojelualue-esityksiä tulisi tarkastella tarkemmin. Suojelemattomia, mutta 
luontoarvoiltaan merkittäviksi tunnistettuja alueita sisältyy myös Natura-verkostosta ja 
rantojensuojeluohjelmasta pois jääneisiin alueisiin sekä soidensuojelun täydennysohjelman 
toteutumattomiin alueisiin ja maakunta- ja yleiskaavojen toteutumattomiin suojeluvarauksiin. 

• Rantalajien esiintymien suurimmat suojelun puutteet ovat Ahvenanmaalla ja Suomenlahdella. 
Ahvenanmaan rantalajien havaintoruuduista vain 14 % osuu suojelualueille, Suomenlahdella 
34 %.   

• Yksi kansainvälisesti merkittävimpiä luontotyyppiryhmiämme on maankohoamisrannikon 
metsien kehityssarjat (vastuuluontotyyppi), joita on suojeltu varsin niukasti. Niiden uhkana on 
metsätalous ja rakentaminen. Edustavina säilyneitä kehityssarjoja tai sarjan osia on jäljellä 
hyvin vähän, joten ne tulee suojella. 

• Rannikon luontotyyppien esiintymisen ja tilan tietopohjan parantaminen etenkin 
suojelualueiden ulkopuolella on erittäin tärkeää maantieteellisesti edustavan ja ekologisesti 
kattavan suojeluntarvearvioinnin toteuttamiseksi. Erityisesti maankohoamisrannikon 
metsätyyppien ja niiden kehityssarjojen sekä Itämeren luontaisten niittyrantojen osalta 
tietotarpeet ovat suuret. 

• Rannikkoluontotyyppien ekologiseen tilaan vaikuttavat erittäin keskeisesti useilla 
yhteiskunnan sektoreilla tehtävät toimenpiteet. Vesiensuojelun tehostaminen ehkäisisi 
rantojen rehevöitymistä, rantarakentamisen parempi sääntely säästäisi arvokkaita ja 
luonnontilaisia kohteita hävittämiseltä, virkistyskäytön selkeämpi ohjaaminen suojaisi rantoja 
kulumiselta ja vieraslajien torjunta säilyttäisi rantojen alkuperäistä kasvillisuutta. Lisäksi 
aktiivista luonnonhoitoa ja ennallistamista tarvitaan etenkin avoimien rantaluontotyyppien 
säilyttämiseksi monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta tapahtuvalta umpeenkasvulta. 
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13.3.5 Tunturit 

• Porotalouden ohjaus: Porojen aiheuttamaa laidunnuspainetta säädellään ja laidunkiertoa 
kehitetään. Laaditaan ja toteutetaan paliskuntakohtaisia porolaitumien hoito- ja 
käyttösuunnitelmia.  

• Maankäytön ohjaus: Tunturiluonto ja porolaitumet otetaan huomioon kokonaisvaltaisessa 
maankäytön suunnittelussa erilaisten luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvien paineiden 
kasvaessa  

• Kulumisen ehkäisy: Tehostetaan maastoliikenteen valvontaa, tiedotusta ja opastusta 
tunturialueella ja ohjataan toimintaa suunnittelulla ja rakenteilla.  

13.3.6 Perinnebiotoopit 

• Uusia suojelualueita perustetaan tapauskohtaisella harkinnalla kaikkein arvokkaimmille 
kohteille, priorisoiden kohteita, joiden uhkana on maankäyttötavan muutos. Puustoisten 
kohteiden osalta arvokkaita kohteita tulisi pyrkiä ottamaan pysyvään suojeluun osana 
METSO-ohjelmaa. Avointen perinnebiotooppien suojeluun Luonnonsuojelulain 10§:n 
mukaisen perustamisedellytyksen nojalla osoitetaan riittävät määrärahat. 

• Varmistetaan että tieto suojelemattomien perinnebiotooppikohteiden sijainnista on kaikilla 
niillä tahoilla, jotka vaikuttavat maankäyttöön ja edistetään kohteiden huomioimista 
maankäytön suunnittelussa jokaisella kaavatasolla.  

• Varmistetaan hoidossa olevien kohteiden hoidon hyvä laatu. 

• Helmi-ohjelman toteutuksessa painotetaan ekologista vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta 
sekä toimenpiteiden valinnassa että kunnostusten valtakunnallisen ja kohdetason 
kohdentamisessa.   

• Helmi-ohjelman valtakunnallisessa koordinaatioryhmässä ja alueellisissa yhteistyöryhmissä 
etsitään keinoja eri tukijärjestelmien kehittämiseen, tehokkaaseen käyttöön ja kohteiden 
hoidon laadun parantamiseen kunkin kohteen ekologisten arvojen suhteen.  

• Avointen kivennäismaan perinnebiotooppiluontotyyppien hoitopinta-alan ja kohteiden 
niittohoidon lisäämiseen panostetaan suhteessa näiden kohteiden lajistoarvoihin – ei pinta-
alaan.   

• Puustoisten kohteiden kunnostuksissa priorisoidaan suojelualueiden kohteita kuitenkin 
huomioiden samalla kohteiden muut kuin perinnebiotooppiarvot.  

• Otetaan muut ruohikkomaat mukaan perinnebiotooppiverkoston kehittämisen tarkasteluun ja 
edistetään niiden luontoarvoja. Toimenpiteissä tulisi priorisoida kohteita, joilla on parhaimmat 
edellytykset kehittyä lajistoltaan arvokkaiksi ja lisätä nykyisten hoitokohteiden kytkeytyvyyttä 
riippumatta kohteiden maankäyttöhistoriasta.  

13.3.7 Sisävedet ja rannat 

• Sisävesillä suojelua tulee kohdentaa erityisesti uhanalaisiksi luokitelluille järvi-, lampi-, ranta- 
ja virtavesiluontotyypeille (ml. pienvedet) ja uhanalaisen lajiston kannalta merkittävimmille 
kohteille. Suojelua tarvitaan paitsi sisävesillä, myös niiden rantavyöhykkeillä ja lähivaluma-
alueilla. Sisävesien suojelun tehostaminen voi osaltaan parantaa myös hiilirikkaiden 
ekosysteemien säilymistä.   
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• Sisävesien tilaa turvaavia, vesiensuojelua tehostavia toimenpiteitä tarvitaan erityisesti 
valuma-alueilla, joilla tehtävät toimenpiteet vaikuttavat suoraan vesistöjen tilaan. Valuma-
alueella sijaitsevien luontotyyppien, kuten metsien ja soiden suojelun tehostaminen ja 
suojelualueiden laajentaminen palvelee osaltaan myös sisävesiluontotyyppien säilymistä.  

• Ennallistamis- ja hoitotoimia tulee keskittää paitsi valuma-alueille, myös hyvää huonommassa 
ekologisessa tilassa oleville vesimuodostumille, sekä lajistoltaan ja luontotyypeiltään 
uhanalaisiksi arvioiduille sisävesimuodostumille. Tämä koskee myös avoimia 
rantaluontotyyppejä, joista monia vaivaa liiallinen umpeenkasvu. Myös tulvaisia 
luontotyyppejä tulisi palauttaa vesistöjen varsille maanomistajien maa- ja metsätaloudelle 
aiheutuvat vettymishaitat korvaten.  

• Kiireellistä suojelua vaativien uhanalaisten avain- ja sateenvarjolajien elinympäristöt on 
suojeltava ja tarvittaessa ennallistettava ja elinympäristöjen valuma-alueelta tulevien 
painetekijöiden haittavaikutuksia ehkäistävä. Avain- ja sateenvarjolajien toimivuus yleisenä 
monimuotoisuuden suojeluperusteena tulee selvittää.   

• Sisävesiin kohdistuvia tietopuutteita tulee pyrkiä paikkaamaan, jotta suojelutarpeessa olevia 
sisävesiä voidaan tunnistaa ja suojelun kohdentamista tarkentaa. Sisävesissä merkittäviä 
tietopuutteita kohdistuu etenkin vesienhoidon suunnittelun ulkopuolisten järvien, lampien, 
virtavesien, rantojen ja pienvesien tilaan ja lajistoon. Niiden seurantaa ja tuntemusta tulee 
tehostaa ja selvittää mahdollisuuksia esimerkiksi vedenalaisen monimuotoisuuden 
inventointiohjelman toteuttamiseen myös sisävesillä. 

13.3.8 Itämeri 

• Kohdennetaan suojelua tällä hetkellä heikosti suojeltuihin Itämeren uhanalaisiin ja 
silmälläpidettäviin lajeihin ja luontotyyppeihin.    

• Laajennetaan suojelualueita harvinaisemmille luontodirektiivin luontotyypeille, kuten 
harjusaarten vedenalaisille osille ja hiekkasärkille, sekä lisätään laguunien ja jokisuistojen 
suojelua. 

• Varmistetaan, että suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat kattavat vedenalaisen 
meriluonnon, mukaan lukien levät, vesikasvit, selkärangattomat ja ei-taloudellisesti 
hyödynnettävät kalat; tunnistetaan alueella vaikuttavat paineet ja tarvittaessa tarkennetaan 
suunnitelmia turvaamaan myös vedenalaiset lajit. Suunnitellaan myös aktiivisia ennallistamis- 
ja hoitotoimenpiteitä vedenalaisen meriluonnon tilan parantamiseksi.   

• Varmistetaan, että vedenalainen luonto saadaan mukaan luvitukseen, jotta vaikutukset 
vedenalaiseen meriluontoon merellä tapahtuvasta haitallisesta toiminnasta vähentyisivät. 
Lupahakemusten tulisi edellyttää hankkeiden (yhteis)vaikutusten tarkastelua vedenalaiseen 
meriluontoon, meriluonnon monimuotoisuus mukaan lukien.  

• Turvataan lainsäädännön ja luontotyyppiluokitusten ulkopuolelle jäävien lajien ja 
luontotyyppien suojelu muilla suojelua tukevilla keinoilla, esimerkiksi kaavoituksella ja 
aluesuunnittelulla, ja jatkokehitetään luontotyyppiluokituksia kattavammiksi. 

• Tunnistetaan maalta ja jokien kautta tulevat paineet ja kehitetään ohjauskeinoja, joilla 
säädellään maa-alueilla tuotettujen ihmispaineiden vaikutuksia merensuojelualueisiin.  

• Kehitetään menetelmiä ihmisen haitallisesta toiminnasta aiheutuvien kumuloituvien 
yhteisvaikutusten tunnistamiseen sekä keinoja niiden vähentämiseen.  
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• Kehitetään meriluonnon suojelua kokonaisuutena, pyrkien huomioimaan yhtä aikaa vesirajan 
alainen ja sen yläpuolinen meriluonto. 

• Kehitetään lajiston monimuotoisuudelle ja ekosysteemin toiminnallisuudelle suojelukriteeristö.  

• Kehitetään mittarit merensuojelun tehoavuuden toteamiselle ja järjestetään meren 
monimuotoisuuden seuranta, jolla todennetaan suojelualueiden tehoavuus.  

• Kannustetaan yksityisen merensuojelun lisäämiseen, erityisesti kuntien ja kaupunkien 
omistamilla vesialueilla. Edistetään ja lisätään yksityisten maanomistajien 
merensuojelumahdollisuuksia ja -halukkuutta mm. aktiivisella tiedotuksella.   
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14 Tietopuutteet ja jatkoselvitykset 

Monimuotoisuudelle tärkeiden luontotyyppien esiintymisestä, tilasta ja hoidon 
vaikutuksista tarvitaan merkittävästi lisää tietoa suojelualueverkon mielekkääksi 
kehittämiseksi. Myös muita tietopuutteita ja jatkoselvitystarpeita tunnistettiin 
runsaasti. 

Elinympäristökohtaiset tarkastelut paljastivat runsaasti erilaisia tietopuutteita. Tiedon taso monimuotoi-
suudelle arvokkaista kohteista nykyisen suojelualueverkoston ulkopuolella vaihtelee paljon elinympäris-
töstä riippuen. Suurimmat tietopuutteet koskettavat sisävesiä, joissa etenkin alle 50 hehtaarin vakavesien 
jääminen suurelta osin vesimuodostumaluokittelun ulkopuolelle vaikeuttaa merkittävästi selkeän kuvan 
saamista sekä nykyisestä suojelutilanteesta että potentiaalisesti arvokkaista suojelu- ja kunnostuskoh-
teista. Myös monista muista elinympäristöistä, esimerkiksi rannikosta, ei kerätä systemaattista suojelu-
aluetilastoa, ja useista luontotyypeistä on niukasti paikka- tai tilatietoa suojelualueverkoston ulkopuo-
lelta. Sen sijaan merien ja perinnebiotooppien osalta tiedon taso on jo melko hyvä mittavien 
inventointiohjelmien (esim. vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU, 
kesto toistaiseksi 16 vuotta) ansiosta. Perinnebiotooppien osalta kerätyn tiedon hyödynnettävyyttä hei-
kentävät monet tulkintakysymykset. 

Seuraavissa alaluvuissa esitetään kootusti elinympäristökohtaiset tietotarpeet, joiden täyttäminen 
edistäisi merkittävällä tavalla Suomen suojelualueverkoston kehittämistä ja monimuotoisuuden tilan pa-
rantamista. Samat tietotarpeet on listattu ja perusteellisemmin avattu myös kunkin elinympäristöluvun 
lopussa. 

14.1 Metsät 
 
• Turvepohjaisten hiilirikkaiden elinympäristöjen kuten korpien ja rämeiden rooli luonnontilaisten ja 

vanhojen metsien suojelussa kaipaa lisätarkasteluja.   
• Ylä-Lapin saamelaisalueen osalta tulee tarkentaa luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteerit 

osana alkuperäiskansojen metsien määritelmää.   
• Luonnontilaisten ja vanhojen metsien paikkatietotarkasteluja tulee verrata toisiin aineistoihin ja 

tarkastella tuloksia maastossa. 
• Paikkatietoaineistot ovat vielä puutteellisia monissa luontotyypeissä, kuten sisämaan tulvametsissä 

ja suojelualueiden ulkopuolisissa lehdoissa, joten niitä tulisi tarkentaa, kehittää ja parantaa. Myös 
tietoa metsäluontotyyppien tilasta on saatavana heikosti suojelualueiden ulkopuolisista metsistä. 

14.2 Suot 
 
• Suoluontotyyppien esiintymistä suojelualueiden ulkopuolella tulee kerätä tietoa systemaattisemmin. 
• Tarvitaan suolajiston kartoitukseen ja ekologiaan keskittyvä tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on 

kattava tieto suolajiston monimuotoisuudesta ja tilasta eri eliölajiryhmissä ja erityyppisillä soilla.   
• Ennallistamis- ja hoitotoimien tarpeen arvioimiseksi ja toimenpiteiden kohdentamiseksi tarvitaan 

kattavampaa tietoa luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen tilasta.  
• Jotta ennallistamis- ja hoitomenetelmiä voidaan kehittää ekologisesti ja biologisesti 

tehokkaammiksi ja kustannusvaikuttavammiksi, tarvitaan seurantatietoa erilaisten menetelmien 
tehosta ja vaikutuksista erilaisilla suotyypeillä ja erilaisissa lajien elinympäristöissä. 
Valtakunnallinen ennallistettujen soiden seurantaverkosto on olemassa, mutta sitä tulee laajentaa ja 
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seurantojen rahoitus tulee turvata. Systemaattinen seuranta tarvitaan myös ennallistetuille 
lähdekohteille.  

• Heikkotuottoisten ojituskuvioiden ennallistamispotentiaalin arvioimiseksi on ensin selvitettävä, 
miten ne sijaitsevat suhteessa muihin, metsätaloudellisesti kannattaviin ojitusalueisiin. Lisäksi on 
tarpeen selvittää niiden luontotyyppi vähintään päätyyppiryhmätasolla sekä sijainti suhteessa 
nykyiseen suojeltujen soiden verkostoon ja uhanalaisten suolajien tunnettuihin esiintymiin.  

• Ennen kuin ojitettujen soiden itsestään palautumista voidaan pitää ekologisesti perusteltuna 
vaihtoehtona soiden aktiiviselle ennallistamiselle, tarvitaan tutkimustietoa siitä, millä tavoin 
suolajisto ja suon vesitalous ovat palautuneet itsestään erityyppisten soiden eri-ikäisillä 
ojitusalueilla eri puolilla maata, ja mistä tekijöistä palautuminen riippuu.  

• Suoluonnon alueellisesta muutoksesta, pirstoutumisesta ja sen vaikutuksista suolajistoon tarvitaan 
tutkimustietoa. Koska pirstoutuminen vaikuttaa merkittävästi myös lisäsuojelun ja ennallistamisen 
mahdollisuuksiin, aihetta on tarpeen tutkia myös näistä näkökulmista.  

• Lähteikköjen ja niiden lajiston lisäsuojelun sekä ennallistamis- ja hoitotarpeiden tarkempi 
alueellinen kohdentaminen edellyttää kattavampaa tietoa suojelualueiden ulkopuolella olevista 
esiintymistä, niiden nykytilasta ja ennallistamismahdollisuuksista.  

14.3 Kalliot ja kivikot 
 
• Monimuotoisuusarvoiltaan merkittävimpien kallioluontotyyppien eli kalkki- ja serpentiinikallioiden 

esiintymä- ja tilatietoa sekä lajistotietoa tulee vielä huomattavasti parantaa perusinventoinnilla.  
• Epätasapaino Pirkanmaan ja muun Suomen sammaltietämyksessä osoittaa, että uhanalaisten lajien 

havainnot painottuvat ainakin KOKASU-hankkeen käyttämässä havaintoaineistossa liian vahvasti 
suojelualueille. Jos muuta Suomea tutkittaisiin tietyn eliöryhmän suhteen yhtä systemaattisesti kuin 
Pirkanmaan kalliosammalia on tutkittu, löytyisi uhanalaisille lajeille todennäköisesti vielä 
merkittävä joukko esiintymiä suojelualueiden ulkopuolelta. Tällaiset puuttuvat tiedot estävät 
suojelutoimien suuntaamisen arvokkaimmille kohteille.  

• Talousmetsäjyrkänteille tulee perustaa seurantajärjestelmä, jolla voidaan tuottaa tietoa 
metsätalouden vaikutuksista jyrkänteiden kasvillisuuteen.   

14.4 Rannikko 
 
• Useiden luontotyyppien esiintymisestä, pinta-alasta ja laadusta on vain vähän tietoja 

suojelualueiden ulkopuolelta. Kaukokartoitus- tai paikkatietomenetelmin ei päästä käsiksi 
pienialaisiin tai näillä menetelmillä huonosti erotettaviin luontotyyppeihin, jotka esiintyvät 
rannoilla usein kapeina vyöhykkeinä. Tiedon tasoa tulee parantaa sekä kaukokartoitusmenetelmin 
että maastoinventointien avulla. 

• Tietoa uhanalaisten lajien esiintymisestä suojelualueiden ulkopuolelta tulee kerätä lisää. 
• Koko rannikon eli saariston ja mannerrannan maa-alueiden kokonaissuojeluaste rannikon eri osissa 

tulee selvittää jatkotutkimuksin.  
• Tietotarve rannikon luontotyyppien hoidon vaikutuksista on suuri. Avoimien alueiden ylläpito 

erilaisilla hoitotoimenpiteillä on keskeistä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen 
ominaispiirteiden säilyttämiseksi, mutta luonnonhoito on monelta osin suhteellisen tuoretta. 
Seurantatieto hoidon vaikutuksista luontotyyppeihin ja niiden keskeiseen lajistoon on vielä 
vähäistä, joten sitä on tarpeen parantaa.  
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14.5 Tunturit 
 
• Pienialaisten tunturiluontotyyppien ja uhanalaisen tunturilajiston maastoinventointiin ja seurantaan 

tulee panostaa resursseja myös jatkossa. 
• Luonnonvarakeskuksen poronlaiduninventointien jatkaminen on tärkeää turvata myös 

tulevaisuudessa, jotta saadaan ajantasaista seurantatietoa laitumien ja niillä sijaitsevien 
luontotyyppien kunnosta.  

• Tunturialueella on tarvetta selvittää paremmin myös vieraslajien uhkaa. 

14.6 Perinnebiotoopit 
 
• Inventoimattomia perinnebiotooppeja tai kunnostuskelpoisia heikentyneitä kohteita oletetaan 

olevan edelleen merkittävä määrä suhteessa tunnettujen kohteiden pinta-alaan. Myöskään kaikkia 
ympäristösopimuskohteita ei ole inventoitu ja siten varmistettu perinnebiotoopeiksi.  

• Perinnebiotooppien inventoinneissa on keskitytty putkilokasveihin; tietoa muiden eliöiden 
esiintymisestä on vain vähän. Lajitiedon puutteiden vuoksi kohteiden keskinäisen lajistoarvon 
arvioiminen on epävarmaa ja toisaalta koko lajistoa ei pystytä huomioimaan kunnostusten ja hoidon 
suunnittelussa. 

• Hoidon kohdentamisen ohjauskeinona käytetään porrastettua tukitasoa, mutta sen toimivuutta ei ole 
arvioitu.  

• Maankäyttöpaineiden paikkatietoaineistoja tulisi käyttää suojelemattomiin kohteisiin kohdistuvien 
riskien arviointiin.  

• Perinnebiotooppien nykyistä merkitystä lajistolle suhteessa muihin ruohostomaihin ei ole arvioitu. 
Siten ei tiedetä, missä määrin uhanalaisen lajiston säilymistä voidaan edistää varsinaisilla 
perinnebiotooppikohteilla ja toisaalta muilla alueilla, tai millainen perinnebiotooppien hoitopinta-
ala riittäisi lajiston säilyttämiseen.  

• Tutkimusta perinnebiotooppilajien sukupuuttovelasta, laiduntavien luonnoneläinten kuten 
valkohäntäkauriiden ja hanhien vaikutuksista kasvillisuuteen ja kasvien siementen dispersaaliin 
sekä suojelun epäsuorista hyödyistä tulisi lisätä. 

14.7 Sisävedet ja rannat 
 
• Useat sisävesiluontotyypit on arvioitu puutteellisesti tunnetuiksi. Näitä ovat runsaskalkkiset järvet, 

voimakkaasti pohjavesivaikutteiset järvet, lähdelammet, kausikuivat lammet, tunturialueen ja 
havumetsävyöhykkeen vesiputoukset ja könkäät, havumetsävyöhykkeen norot sekä meanderoivat 
purot, pikkujoet ja joet.  

• Myös rantaluontotyypeistä vajaa 60 % (10 kpl) on arvioitu viimeisimmässä uhanlaisuusarvioinnissa 
puutteellisesti tunnetuiksi. Tietopuutteita on paljon myös arvioiduissa rantaluontotyypeissä.  

• Sisävesien tietopuutteet kohdistuvat erityisesti alle 1 km2 vakavesiin, eli järviin ja lampiin, sekä 
valuma-alueeltaan alle 100 km2 virtavesiin, jotka ovat aliedustettuina vesienhoidon suunnittelun 
mukaisessa seurannassa. Tietoa esimerkiksi niiden vesikemiasta ja biologisista muuttujista ei 
useimmiten systemaattisesti kerätä, joten tieto on satunnaista, harvoin päivittyvää tai tietoa ei 
ole. PUROHELMI-hankkeen tapainen lähestymistapa voisi paikata tietoaukkoja myös vesienhoidon 
suunnittelun ulkopuolisten vakavesien osalta. 

• Useat sisävesilajit vaatisivat seurannan tehostamista ja sisävesien lajiston systemaattista kartoitusta 
tulisi lisätä. Systemaattisen biologisen seurannan ulkopuolelle jäävät erityisesti ne vaka- ja 
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virtavedet, joita ei ole vesienhoidon suunnittelussa rajattu vesimuodostumiksi. Sisävesilajien 
seurantaa ja tuntemusta tulee tehostaa ja selvittää mahdollisuuksia esimerkiksi vedenalaisen 
monimuotoisuuden inventointiohjelman toteuttamiseen myös sisävesillä. Samalla tulee tehostaa 
sisävesilajien seurantaa myös niiden eliöryhmien, kuten esimerkiksi eläinplanktonin osalta, joita ei 
seurata osana vesienhoidon suunnittelua. 

• Maa- ja metsätalouden vesistövaikutusten ja kuormituksen seurantaa on tärkeää jatkaa ja niiden 
rahoitus tulee varmistaa. Seurantaverkkojen tulisi kattaa maaperältään ja maankäytön 
intensiteetiltään mahdollisimman monipuolisia valuma-alueita. Tietoja tulisi mahdollisuuksien 
mukaan myös täydentää valuma-alueilla käytössä olevilla vesiensuojeluratkaisuilla, jotta niiden 
vaikuttavuutta pystyttäisiin paremmin arvioimaan.  

• Toteutettujen vesistökunnostusten sijainnit, lukumäärät, ajankohdat ja menetelmät tulisi kerätä 
koordinoidusti, jotta toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta pystyttäisiin arvioimaan.    

14.8 Itämeri 
 
• Tietoa ei ole vielä riittävästi olemassa monen lajin ja luontotyypin osalta uhanalaisuusluokan 

arvioimiseksi. Etenkin Ahvenanmaan aineistojen laatua tulee edelleen parantaa ja VELMU-
inventointeja jatkaa suojelualueiden ulkopuolisilla alueilla. 

• Itämeren luontotyyppien luokittelua tulisi edelleen kehittää ja päivittää lajitiedon karttuessa. 
• Hiilirikkaimpien merialueiden selvittäminen kaipaa lisää tutkimusta. 
• Ilmastonmuutoksen vaikutuksia merialueiden monimuotoisuuteen tulisi selvittää tarkemmin. Lisää 

tietoa tarvitaan uskottavien skenaarioiden ja mallinnuksen tueksi. 
• Kytkeytyvyyden arviointi ekologisista lähtökohdista on useiden lajien ja luontotyyppien osalta 

mahdotonta puuttuvien aineistojen vuoksi.  
• Saariston arvokkaimpien merialueiden kokonaisvaltainen ja kustannustehokas suojelu vaatisi myös 

saarten ja luotojen eliöstön kartoitusta.   
 

 
  



Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022   313 

Kiitokset  

Toimituskunta ja kirjoittajat haluavat kiittää Kohti kattavaa suojelualueverkostoa -hankkeen ohjausryh-
mää raportin käsikirjoituksen kommentoinnista. Lisäksi kiitämme seuraavia henkilöitä ja asiantuntija-
ryhmiä: 

Luku 6 (Suot): Iina Eskelinen, Riikka Juutinen ja LuTU suoasiantuntijaryhmä 

Luku 7 (Kalliot ja kivikot): Riikka Juutinen 

Luku 8 (Rannikko): Kasper Koskela, Maija Mussaari, Leena Rinkineva-Kantola, Pekka Rusanen,  
Esko Tainio ja Petteri Tolvanen 

Luku 9 (Tunturit): Marja Anttonen, Paliskuntain yhdistys 

Luku 10 (Perinnebiotoopit): Kristiina Hoikka, Marjut Kokko, Leena Lehtomaa, Katja Raatikainen, 
Kaisa Raatikainen 

Luku 12 (Itämeri): Maija Häggblom, Niko Kallio, Kirsi Kostamo, Riku Varjopuro 

 

Lämmin kiitos myös valokuviaan raporttiin luovuttaneille henkilöille: Manuel Deinhardt,  
Juuso Haapaniemi, Joonas Hoikkala, Ilpo Huolman, Päivi Härkönen, Jari Ilmonen, Suvi Järvenpää, 
Maija Mussaari, Lauralotta Muurinen, Anne Raunio, Julia Scheinin, Janne Tolonen, Seppo Tuominen, 
Laura Vuoksenmaa ja Mats Westerbom. 
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Liite 1.  
Rannikon ja saariston toteutumattomien  
suojelualue-esitysten tarkastelu 

Toteutuksen periaatteita  

• Suojeluesitysten lisäksi mukana on suojelusuunnitelmia, jotka ovat toimineet suojelun edistämisen 
pohjana.  

• Sellaisia yleiselle tasolle jääneitä esityksiä ei käsitellä, joissa laaja alue vain mainitaan nimeltä 
todeten suojelun siellä tärkeäksi tai suojelua ehdotetaan laajalla alueella selvitettäväksi.  

• Rauhoitusmääräyksiä ei tarkastella. Suojelu on saattanut toteutua, mutta suojelun toteutustapa tai 
rauhoitusmääräykset ovat riittämättömät suojeltavan luonnon turvaamiseksi.  

• Joitakin valtaosin suojeltuja alueita jätettiin tästä yhteenvedosta pois niiden koskiessa pääosin 
vesialueita.  

• Monet tiedoista ovat toisen lähteen kautta tulleita, joten niistä ei ollut karttarajausta käytettävissä. 
Näiden osalta alkuperäisjulkaisu tai -materiaali tulisi mahdollisuuksien mukaan etsiä.  

• Kuntien omistamiin metsiin liittyviä suojeluesityksiä ei pääsääntöisesti käsitellä, sillä ne 
kohdistuvat etupäässä mantereella tai sisäsaariston suurilla saarilla oleviin metsiin. 
Luonnonsuojeluyhdistykset ovat tehneet luontokartoituksiin perustuvia metsiensuojeluesityksiä 
monissa kunnissa.  

• Eri yhteyksissä laadittujen luontokartoitusten tuloksia ilman suojeluehdotuksia ei tässä katsauksessa 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käsitellä.   

• Seuraaville luonnonsuojelujärjestöille lähetettiin elokuussa 2021 tiedustelu heidän tuntemistaan 
toteutumattomista rannikkoa ja saaristoa koskevista suojelualue-esityksistä: Suomen 
luonnonsuojeluliiton piirit Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, 
Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi sekä Ostrobothnia Australis ja Ålands Natur och Miljö. Vastaus saatiin 
Kymenlaakson, Uudenmaan ja Satakunnan luonnonsuojelupiireiltä, Ostrobothnia Australikselta ja 
Ålands Natur och Miljöltä.  

   

Läpikäymättömiä aineistoja 

Erityisesti Pohjanlahden rannikkoa koskien nousi esille soidensuojelun täydennysohjelman vailla toteu-
tusta olevat kohteet, jotka sisältävät maankohoamisrannikon edustavia soita ja niihin liittyviä metsiä. 
Katso tarkemmin Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi (Ympäristöministe-
riön raportteja 26/2015)  ja soidensuojelun täydennysehdotus Avoindata.fi-palvelussa. 
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/soidensuojelun-taydennysehdotus-etela-suomi-ja-valtionmaan-
toteutuneet-kohteet  

Valtion ympäristöhallinnossa on tiedot vanhoihin suojeluohjelmiin (erityisesti Natura ja rantojen-
suojeluohjelma) ehdolla olleista rannikon alueista. Ne olisi tärkeää käydä tässä yhteydessä läpi, sillä eh-
dotukset sisältävät luonnontieteellisesti perusteltua tietoa alueiden suojelun merkityksestä. Lisäksi aina-
kin Varsinais-Suomen saaristossa, Ahvenanmaalla ja Perämerellä on monia Natura-verkostoon 
sisältyviä alueita yhä vailla toteuttamista. Saaristomerellä on aiemmin päätetyn suojelun toteutuksesta 
jopa luovuttu joillakin luonnonsuojelulailla toteutettavaksi määritetyillä Natura-alueilla ja kaavojen SL-
alueilla sallien niille vapaa-ajan asuntojen rakentaminen (ks. WWF Suomen raportti 32: Saaristomme on 
suojeltava). 

Maakuntaliittojen maakuntakaavoja tai kuntien yleiskaavoja ei käyty läpi, mutta ne sisältävät suoje-
lualuevarauksia, jotka eivät ole toteutuneet. Nämä suojelualuevaraukset perustuvat tavallisesti kaavoi-
tuksen yhteydessä toteutettujen luontoselvitysten tuloksiin suojelullisesti arvokkaista alueista tai alueella 
vaikuttavan toimijan jättämään suojeluesitykseen.  

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/soidensuojelun-taydennysehdotus-etela-suomi-ja-valtionmaan-toteutuneet-kohteet
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/soidensuojelun-taydennysehdotus-etela-suomi-ja-valtionmaan-toteutuneet-kohteet
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Suomenlahti  

Itäisen Suomenlahden kansallispuisto (Virolahti, Hamina, Kotka, Pyhtää, Loviisa ja Porvoo) 

• Ympäristönsuojelun neuvottelukunnan ehdotus vuonna 1973 Itäisen Suomenlahden 
kansallispuistosta.  

• Kansallispuistokomitea 1976: Kansallispuistokomitean mietintö. Komiteanmietintö 1976: 88. 
Helsinki, 199 s.  

Ehdotus kansallispuiston maapinta-alaksi on 980 ha ja vesialueiksi 100 000 ha. Kansallispuiston 
pinta-ala on nykyään 707 ha, eikä se sisällä lainkaan vesialueita.    

• Borg, P. & Lindgren, L. 1978: Ehdotus Itäisen Suomenlahden kansallispuistoksi. Kymenlaakson 
seutukaavaliitto, sarja B:55, Kotka, 104 s.  

Ehdotus sisältää 897 ha maata ja 100 000 ha vesialueita. Ehdotus sisältää saarikohtaiset kuvaukset 
luonnonolosuhteista ja aluerajauksen kartalla.  

• Metsähallitus 2012: Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ja Natura 2000 -alueen hoito- 
ja käyttösuunnitelma. https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c83.pdf   

Suunnitelman mukaan kansallispuistoon voidaan liittää suunnittelualueen kaikki Metsähallituksen 
hallinnoimat maa-alueet ja yksityisluontoiset valtion vesialueet, jos se laajennusta valmisteltaessa 
nähdään tarkoituksenmukaiseksi.  

• Kunttu, P., Ryan, V., Tolvanen, P., Vilhunen, S. & Ormio, H. 2014: Saaristomme on suojeltava – 
Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun 
kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi. WWF Suomen raportteja 32. Helsinki, 
63s. https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_
web.pdf  

Raportti esittää liitettäväksi kansallispuistoon 708 ha maa-alueita (osa näistä on Luontopalveluiden 
hallinnassa ja Hudö on jo suojeltu) ja 40 591 ha merialueita. Kohteet esitetään kartalla ja ovat saata-
vissa WWF:ltä paikkatietoaineistona.  

• Metsähallitus 2014: Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen 
täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista. 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomenlahtiselvitys.pdf   

Raportissa esitellään 465 ha saaria (+190 ha ehdollisena) ja 20 859 ha merialueita, jotka voisi liittää 
kansallispuistoon. Alueet esitellään ja on rajattu kartalle raportissa.  

• Suomen luonnonsuojeluliitto ry 2019: Suojeluesitys uusien saaristokohteiden liittämiseksi Itäisen 
Suomenlahden kansallispuistoon. Raportti, 3 s.   

Koko saaren osalta kansallispuistoon liitettäväksi esitetään: Stora Brokholmenia (Porvoo), Bredhol-
menia (Porvoo), Fallholmenia (Loviisa), Hamnholmenia (Loviisa) ja Majasaarta ympäröivine saari-
neen (Hamina). Lisäksi liitettäväksi esitetään: Påsalön itäosaa (Loviisa), Koukkusaaren länsiosaa 
(Pyhtää), Sandön pohjoisosaa (Porvoo), Lehmäsaaren pohjoisosaa (Kotka), Vuorisaaren eteläosaa 
(Kotka), sekä Kirkonmaalta Äärnäsourinpohjaa (Kotka) ja saaren eteläkärjessä sijaitsevaa Metso -
kohdetta. Suojeltavaksi esitetyt alueet on rajattu raportissa kartalle.  

  

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c83.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomenlahtiselvitys.pdf
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Porkkalan kansallispuistoehdotus (Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio) 

• Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen luonnonaluetoimikunnan (Reino Kalliolan johdolla) ehdotus 
vuonna 1967 Porkkalan kärjen saariston suojelemisesta.  

• Kansallispuistokomitea 1976: Kansallispuistokomitean mietintö. Komiteanmietintö 1976: 88. 
Helsinki, 199 s.  

Ehdotus käsittää 490 ha maata ja 3 000 ha vesialueita. Aluerajaus karttaliitteessä.  

• Suomen luonnonsuojeluliiton esitys ympäristöministeriölle Porkkalan kansallispuiston 
perustamisesta 2001.  

• Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin laatima ajantasaistettu ja täydennetty esitys 
Porkkalan kansallispuiston perustamisesta 2012.  

• Kunttu, P., Ryan, V., Tolvanen, P., Vilhunen, S. & Ormio, H. 2014: Saaristomme on suojeltava –  

• Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun 
kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi. WWF Suomen raportteja 32. Helsinki, 
63s.  https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_
web.pdf    

Raportti esittää kansallispuistoksi 1 617 ha maata ja 7 950 ha merialueita. Kohteet esitetään kartalla 
ja ovat saatavissa WWF:ltä paikkatietoaineistona. Osa näistä alueista on jo suojeltu aiemmin.  

• Metsähallitus 2014: Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen 
täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista. 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomenlahtiselvitys.pdf   

Raportti esittelee kolme vaihtoehtoa kansallispuiston alueiksi, joissa maapinta-ala vaihtelee 155 ha 
ja 1 184 ha välillä ja merialueen pinta-ala 12 672 ha ja 13 549 ha välillä. Alueet eritellään rapor-
tissa, jossa ne on myös rajattu kartalle.  

  Tammisaaren saariston kansallispuisto (Raasepori) 

• Kansallispuistokomitea 1976: Kansallispuistokomitean mietintö. Komiteanmietintö 1976: 88. 
Helsinki, 199 s.  

Mietintö sisältää saaria ja merialuetta, joita ei ole suojeltu. Ehdotettu suojelualuerajaus esitetään 
mietinnön karttaliitteessä.  

• Metsähallitus 2012: Tammisaaren ja  Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma. 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c78.pdf   

Suunnitelma sisältää ehdotuksen eräiden jo Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden sekä 
luonnonsuojelulailla toteutettavaksi päätetyn Segelskär–Myggan -merialueen (n. 5 000 ha) luotoi-
neen liittämisestä kansallispuistoon. Lisäksi Hästö–Busö ympäröivine saarineen (92 ha maata, 487 
ha vettä) todetaan sopivaksi kansallispuistoon, mikäli Puolustusvoimien toiminta siellä loppuu. 
Myös Äggharun–Skarvkyrkan -merialuetta (644 ha) luotoineen pidetään mahdollisena; se kuuluu 
Naturaan vain vesilailla toteutettavana alueena. 

• Metsähallitus 2014: Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen 
täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista. Raportti. Helsinki, 105 s. 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomenlahtiselvitys.pdf  

 
Kansallispuiston laajennusselvitys käsittää 244 ha saaria ja 6 871 ha merta. Nämä alueet esitellään 
raportissa, jossa ne on myös rajattu kartalle.  

https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomenlahtiselvitys.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c78.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomenlahtiselvitys.pdf%C2%A0
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• Kunttu, P., Ryan, V., Tolvanen, P., Vilhunen, S. & Ormio, H. 2014: Saaristomme on suojeltava – 

Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun 
kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi. WWF Suomen raportteja 32. Helsinki, 
63 s. 
https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.
pdf  

 
Raportti esittää kansallispuiston laajentamista 399 ha saaria ja 42 223 ha merialueita. Rajaukset ra-
portin kartoilla ja paikkatietoaineistona WWF:llä. Osa näistä alueista on jo suojeltu aiemmin.  

Muu Suomenlahden rannikko  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Tarvitaan selvitykset, miten suojelu on toteutunut seuraavilla alueilla: Hangon Svanvik, Sipoon Ös-
tersundominlahti, Ruotsinpyhtään Ahvenkoskenlahti ja Tenholan Hallfjärdenin hiekkaranta.   

Sipoonkorven kansallispuiston laajennus (Helsinki)  

• Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Vantaan 
ympäristöyhdistys ry ja Sipoon luonnonsuojelijat ry ovat esittäneet vuosina 2010 ja 2011 Sipoon 
kansallispuiston perustamisvaiheessa kansallispuiston ulottamista merenrannalle saakka. Esitykseen 
sisältyy Helsingin kaupungin suojelemattomia maita, suojelutarkoitukseen varattuja valtion alueita 
sekä yksityinen Natura-alue Helsingin Talosaaren, Salmenkallion, Kapellvikenin ja Porvarinlahden 
alueilla. Osa näistä alueista sisältyy myös Metsähallituksen laatimaan ehdotukseen kansallispuiston 
toteutusvaihtoehdoista. Aineistot saatavilla seuraavista lähteistä: 
https://old.sll.fi/uusimaa/helsy/metsa/sipoonkorpi-ja-liitosalueet/sipoonkorpi-kartta/view  
https://www.varjokaava.fi/web_documents/varjokaavakartta.pdf  
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/sipoonkorpikpselvitys.pdf  

Kirkkonummen kunnan alueet 

• Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry on esittänyt muun muassa kunnan omistaman kahdeksan 
hehtaarin alueen luontoarvojen turvaamista Tullandetin saarella. 
https://www.sll.fi/kirkkonummi/kunnan-metsat/  
Myös Linlon saaren (65 ha) luontoarvojen turvaaminen on ollut kunnassa esillä. 
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5ffed2cbc91058867e00153c/Linlon_saari__luontoselvitys
_2019.pdf  

Kotkan kaupungin saaret  

• Meri-Kymen Luonto ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry esittivät vuonna 
2020 Kotkan kaupungille kaupungin metsien Metso-inventoinnissa vuonna 2012 suojelunarvoisiksi 
todettujen väli- ja ulkosaariston saarten suojelua: Kuutsalo 16,2 ha, Lehmäsaari 35,9 ha ja 
Kuolioluoto 35,8 ha (Innofor Oy 2012: Kotkan kaupungin metsien Metso-inventoinnin 
loppuraportti, 44 s.).  

https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://old.sll.fi/uusimaa/helsy/metsa/sipoonkorpi-ja-liitosalueet/sipoonkorpi-kartta/view
https://www.varjokaava.fi/web_documents/varjokaavakartta.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/sipoonkorpikpselvitys.pdf
https://www.sll.fi/kirkkonummi/kunnan-metsat/
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5ffed2cbc91058867e00153c/Linlon_saari__luontoselvitys_2019.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5ffed2cbc91058867e00153c/Linlon_saari__luontoselvitys_2019.pdf
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Russarön lähiympäristön saaret (Hanko)  

• Kunttu, P., Ryan, V., Tolvanen, P., Vilhunen, S. & Ormio, H. 2014: Saaristomme on suojeltava – 
Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun 
kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi. WWF Suomen raportteja 32. Helsinki, 
63s. https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_
web.pdf  

Russarön ympärillä on Puolustusvoimien käytöstä vapautuneita saaria (Stora ja Lilla Linnskär, 
Stora ja Lilla Tärnan, Södra Klovaskär ja Norrkobben, yht. 16,4 hehtaaria), jotka ovat tärkeitä lintu-
jen pesimäsaaria.  

 

Saaristomeri  

Dragsfjärdin saaristo (Kemiönsaari) 

• Stjernberg, T., Lindgren, L. & Cygnel, M. 1974: Naturinventering inom glesbygden i Dragsfjärd. 
Dragsfjärds kommun, 207 s.  

Luontokartoitus käsittää entisen Dragsfjärdin kunnan koko alueen eli nykyisen Kemiönsaaren kun-
nan ulkosaariston sekä merkittävän osan välisaaristoa: noin 250 saaren ja luodon luonnon yleisku-
vauksen ja suojeluarvoluokittelun. Julkaisu sisältää 44 karttalehteä.  

Biskopsö (Kemiönsaari)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Luettelon mukaisen alueen pinta-ala 630 ha. Tällä hetkellä Biskopöstä on suojeltu noin 265 ha, 
josta valtaosa on metsiä, mutta pinta-ala sisältää myös kluuvijärviä.  

Purunpää viken (Kemiönsaari)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.   

Alue käsitellään luettelossa yhdessä läheisen Hammarsboda träskin kanssa, joiden yhteispinta-ala 
on 940 ha. Lahden merialue kuuluu vesilailla toteutettavaan Naturaan, kuten myös suurin osa Pu-
runpää vikenin itärannasta, joka on luonnonsuojelulailla suojeltu, mutta rauhoitusmääräykset salli-
vat hakkuut. Lahden pohjukan rannat ja länsiranta ovat suojelemattomia aivan lahden suuta lukuun 
ottamatta. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/OlmosPurun-
paa(5806)  

Sandudden (Kemiönsaari)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.   

Alueen pinta-ala on 70 ha, ja se on suojelematon.  

https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/OlmosPurunpaa(5806)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/OlmosPurunpaa(5806)
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Parainen  

• Paraisten luonnoninventointi. Suomen talousseura. 1978. 323 s.  
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE8085A58-26AE-424C-AA5D-
6D08A2B59F3F%7D/92357  

Raportti käsittelee paljon ennen kuntaliitoksen aikaa silloisen Paraisten kaupungin alueen arvok-
kaita luontokohteita. Näistä neljä arvioitiin valtakunnallisesti arvokkaaksi, 16 maakunnallisesti ar-
vokkaaksi ja 118 paikallisesti arvokkaaksi, joiden lisäksi julkaisussa esitellään 63 muuta luontokoh-
detta. Alue-esittelyiden ja sijaintikoordinaattien lisäksi kohteet on rajattu suurimittakaavaiselle 
kartalle.  

Seilin luonnonpuisto  (Parainen) 

• Kansallispuistokomitea 1976: Kansallispuistokomitean mietintö. Komiteanmietintö 1976: 88. 
Helsinki, 199 s.  

Luonnonpuiston maa-pinta-alaksi ehdotettiin 680 ha ja vesialueen pinta-alaksi 4 000 ha. Ehdotettu 
rajaus esitetään mietinnön karttaliitteessä. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto esitti 1970-luvulla 
Seilin aluetta kansallispuistoksi. Alue kuuluu nykyään Natura-verkostoon. Suuri osa esitysalueen 
saarista on suojeltu luonnonsuojelulailla, mutta merialueen toteutus on vesilailla. https://www.ym-
paristo.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Seilin_saaristo(5495)  

Saaristomeren kansallispuisto (Parainen, Kemiönsaari) 

• Ympäristönsuojelun neuvottelukunnan ehdotus 1973 Saaristomeren kansallispuistosta.  

• Pohjoismaiden luonnonsuojeluviranomaisten suojelualuesuunnitelma 1974: Saaristomeren 
kansallispuisto. 

• Suomen luonnonsuojeluviranomaisten ehdotus Unescon World Cultural and Natural Heritage -
ohjelmaan.  

• Saaristomeren kansallispuistotoimikunta 1976. Betänkande avgivet av kommissionen för 
Skärgårdshavets nationalpark – Saaristomeren kansallispuistotoimikunnan mietintö. 
Kommittébetänkande – Komiteanmietintö 1976: 8. Helsinki, 172 s.  

Ehdotus kansallispuistoksi käsittää 3 000 ha saaria, joista 1 500 ha on sijainniltaan tarkasti määri-
telty.  

• Borg, P., Lindgren, L., Ratilainen, T. & Stjernberg, T. 1976: Skärgårdshavets nationalpark.  
Suomen Akatemian kansallispuistoprojekti.  Julkaisematon käsikirjoitus, n. 600 s. 

Nykyisellä yhteistoiminta-alueella suojelunarvoisten saarten pinta-alaksi määritellään noin 6 300 ha 
425 saarella tai luotoryhmällä. Tästä pinta-alasta 70 % oli suojelematta vuonna 2014. 

• Anon. 1987: Saaristomeren kansallispuiston suunnittelutyöryhmän mietintö. Betänkande av 
planeringsgruppen för Skärgårdshavets nationalpark. Ympäristöministeriö, Komiteanmietintö - 
Komittébetänkande 1987: 25. Helsinki, 217 s. + liitteet. 

Suunnittelutyöryhmä pitää 3 000 ha kokoista kansallispuistoa alueeltaan liian hajanaisena, toimin-
nallisesti liian epäyhtenäisenä ja vapaa-ajan rakentamisen pahasti pirstomana. Suunnittelutyöryhmä 
ehdottaa kansallispuiston pinta-alatavoitteen kaksinkertaistamista. 

• Kunttu, P., Ryan, V., Tolvanen, P., Vilhunen, S. & Ormio, H. 2014: Saaristomme on suojeltava – 
Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun 
kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi. WWF Suomen raportteja 32. Helsinki, 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE8085A58-26AE-424C-AA5D-6D08A2B59F3F%7D/92357
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE8085A58-26AE-424C-AA5D-6D08A2B59F3F%7D/92357
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Seilin_saaristo(5495)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Seilin_saaristo(5495)
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63s. https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_
web.pdf  

Raportti esittää kartalla vuoden 1976 kansallispuistoselvityksen perusteella arvokkaaksi luokitellut, 
mutta yhä vailla suojelua olevat maa-alueet. Raportti esittää 87 493 ha merialueiden suojelua osana 
kansallispuistoa (rajaukset kartalla raportissa ja paikkatietoaineistona WWF:llä).  

• Metsähallitus 2014: Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen 
täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista. 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomenlahtiselvitys.pdf  

Kansallispuiston laajennusselvitys käsittää yhteistoiminta-alueelta n. 300 ha saaria, jotka kuuluvat 
valtion omistukseen. Osa niistä on jo liitetty kansallispuistoon ja osa alueista on varattu suojeluun, 
joka on tarkoitus toteuttaa myöhemmin.   

Turun saariston kansallispuisto  

• Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen luonnonaluetoimikunnan (Reino Kalliolan johdolla) 
suojelualue-ehdotus vuonna 1967.  

• Ehdotus Turun saariston kansallispuistosta sisältyy vuoden 1970 ympäristönsuojelutoimikunnan 
ehdotukseen.  

Houtskärin Svinö – Ramsö ja Sördö – Sundholmen (Parainen) 

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976. 

Luettelo sisältää 760 ha näistä saarista ja niiden lähiympäristöstä. Svinön pinta-ala on noin 130 ha, 
josta 11 ha on suojeltu. Ramsön pinta-ala on noin 50 ha, josta 13 ha on suojeltu. Sördön pinta-ala 
on noin 130 ha, josta 4 ha on suojeltu. Sundholmenin (Sundholm) pinta-ala on noin 57 ha, josta 32 
ha on suojeltu. Yhteensä näiden neljän saaren pinta-ala on 367 ha, josta 60 ha on suojeltu. Lähiym-
päristön saaria luetteloon sisältyy siis 393 ha.  

Houtskärin Lillö – Storö (Parainen) 

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976. 

Luettelo sisältää 300 ha näistä ja ilmeisesti myös lähiympäristön saarista. Lillön pinta-ala on noin 
62 ha ja siitä on suojeltu noin 21 ha. Storön pinta-ala on noin 120 ha ja siitä on suojeltu noin 20 ha.  

Mynäjoen suisto (Mynämäki)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Alue käsitellään yhdessä Laajoen suiston kanssa, ja näiden pinta-ala on yhteensä 350 ha. Laajoen 
suisto on suojeltu, mutta karttatarkastelun perusteella Mynäjoen suisto on suojeltu vain osittain. To-
teutumistilanne riippuu siitä mitä osaa tässä yhteydessä on tarkoitettu.  

  

https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/z/l/2/h53vu6rfwdmpn4sag3r6zug/wwf_merelliset_kansallispuistot_web.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomenlahtiselvitys.pdf
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Teili / Delet (Vårdö, Saltvik, Kumlinge, Brändö)  

• Ahvenanmaan maakuntahallitukselle on ehdotettu maisemansuojelualueen perustamista Teilin 
ulkosaaristoalueelle. Rajoina luoteessa olisi Rannörarnan saariryhmä, koillisessa Storklyndan ja 
etelässä Enklinge – Hummelvik -laivaväylä. Karkeasti ottaen näiden väliin jää noin 100 000 
hehtaarin suuruinen ulkosaaristoalue, josta karkeasti ottaen noin 1 000 hehtaaria on saaria ja loput 
merialuetta.  

   

Selkämeri  

Selkämeren kansallispuisto (Kustavi, Uusikaupunki, Pyhäranta, Rauma, Eurajoki, Pori ja Meri-
karvia) 

• Metsähallituksen selvitys Selkämeren kansallispuiston perustamisedellytyksistä 17.12.2008. 29 s. 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/selkamerikpselvitys.pdf   

Selvityksen tulos käsittää kansallispuiston perustamisvaiheessa 1 587 ha maata ja 3 868 ha vettä 
kylänrajojen sisäpuolella sekä 108 000 ha yleisiä vesialueita. Tällä hetkellä Selkämeren kansallis-
puisto pinta-ala on 1 542 ha maata ja 89 658 ha merta.  

Kajakulma – Sinneskarit (Uusikaupunki)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Alueen pinta-ala on 670 ha, mutta ei ole tarkempaa tietoa miten se sijoittuu. Kajakulma on suojeltu, 
kuten myös osa Sinneskareista (Sinneskerit).  

Luvian saaristo, Rauman pohjoinen saaristo ja Seksmilar (Seksmiilari)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.   

Luvian saaristo 160 ha, Rauman pohjoinen saaristo 160 ha ja Seksmilar (Seksmiilari) 190 ha.  

Ei ole tarkempaa tietoa miten rajatut alueet sijoittuvat. Selkämeren kansallispuiston alueita sijaitsee 
nykyään näillä seuduilla.  

Kokemäenjoen suisto (Pori)  

• Project Mar -ohjelman ehdotus (IUCN ja IWRB, 1967 alkaen). 

• Alue on mukana vuoden 1970 ympäristönsuojelutoimikunnan ehdotuksessa.  

• Alue sisältyy Pohjoismaiden luonnonsuojeluviranomaisten suojelualuesuunnitelmaan 1974.  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Alue on osittain suojeltu, mutta näiden esitysten mukaisia rajausehdotuksia ei ole käytettä-
vissä. MMM:n luonnonsäästiöiden luettelossa alueen pinta-alaksi ilmoitetaan 780 ha. 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/selkamerikpselvitys.pdf
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Yyterin lietteet (Pori)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Käsitellään luettelossa yhdessä Preiviikinlahden kanssa, ja niiden pinta-ala on yhteensä 400 ha. Yy-
terin rannat on osittain suojeltu, joten tarvitaan tarkempi tarkastelu suojelun kohdentumisesta. 

  

Merenkurkku  

Mikkelinsaaret – Mickelsörarna (Vöyri) 

• Kansallispuistokomitea 1976: Kansallispuistokomitean mietintö. Komiteanmietintö 1976: 88. 
Helsinki, 199 s.  

Kansallispuistoehdotus: 1 990 ha saaria ja 20 000 ha vesialueita. Mietinnön liitteenä aluerajauseh-
dotus. Osa alueesta on suojeltu, mutta saaria (suuruusluokka noin 1 000 ha) ja merialuetta on jäänyt 
myös suojelun ulkopuolelle.  

• Alueen suojelua käsitelty myös seuraavissa selvityksissä: Mikkelinsaarityöryhmän selvitys, Vaasan 
lääninhallitus 1988 sekä Mikkelinsaarten suojelun toteuttaminen, työryhmän selvitys, Vaasan 
lääninhallituksen julkaisusarja 1992: 17.  

Merenkurkun kansallispuisto   

• Vaasan seutukaavaliiton esitykset, joista ei ole tarkempaa tietoa. Mainittu myös 
Kansallispuistokomitean mietinnössä 1976.   

Rönnskärin saaristo (Maalahti)  

• Vaasan lääninhallituksen esitys Rönnskärin saariston suojelusta. Ei tarkempia tietoja.  

• Vaasan seutukaavaliiton esitys Rönnskärin kansallispuistosta, joka on mainittu 
Kansallispuistokomitean mietinnössä 1976. Ei tarkempia tietoja.  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Aluerajaus sisältää 1 315 ha. Alue kuuluu Natura-verkostoon https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Merenkurkun_saaristo(6859). Suurin osa Rönnskäre-
nin saariston saarista on suojeltu yksityisinä luonnonsuojelualueina, ja myös saaria ympäröivä meri-
alue on luonnonsuojelualuetta.  

Lappörarna (Mustasaari)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Mukana Valsörarna – Östra Norrskär – Lappörarna -alue-ehdotuksessa 1 435 ha. Lappörarna on 
osittain suojeltu.  

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Merenkurkun_saaristo(6859
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Merenkurkun_saaristo(6859
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Kimojoen suu (Vöyri)   

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.   

Alueen pinta-ala on 65 ha, ja se on suojelematta.  

Pjelaxfjärden (Närpiö)     

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Luettelon mukainen aluerajaus on 40 ha. Nykyään 112 ha lahden pohjukassa suojeltu. Näiden alue-
rajausten vastaavuudesta ei ole tietoa.  

Vaasan kaupungin saaret  

• Vaasan ympäristöseura ry esitti vuonna 2019 luontoarvoiltaan merkittävien kaupungin omistamien 
maiden turvaamista. Esityksessä saaristokohteita ovat Kynsiluoto 8,6 ha, Larsbjörkasskär 10,7 ha, 
Lammassaaren metsät 7,2 ha, Andören 5,9 ha, Rönnbuskören 2,7 ha ja Vaskiluodon kosteikko 10,9 
ha. 
https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/copy_of_Vaasanmetssuunnitelman20202030arvometsesitys.pdf. 
Suojeluesityksen karttaliite: 
https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/Vaasanmetssuunnitelman20202030arvometsesityksenkartta.pdf  

 

Perämeri  

Rahjan kansallispuistoesitys (Kalajoki)  

• Ympäristönsuojelun neuvottelukunnan ehdotus 1973 Rahjan kansallispuistosta.  

• Kansallispuistokomitea 1976: Kansallispuistokomitean mietintö. Komiteanmietintö 1976: 88. 
Helsinki, 199 s.  

Kansallispuiston maa-pinta-alaksi ehdotetaan 930 ha ja vesialueen pinta-alaksi 5 000 ha. Esitys si-
sältää saaria ja merialuetta, joita ei ole suojeltu. Ehdotettu rajaus esitetään mietinnön karttaliit-
teessä.  Luonnonsuojelulailla suojelemattomien maa-alueiden suuruusluokka on noin 500 ha.  

• Borg, P. & Lindgren, L. 1978: Ehdotetun Rahjan kansallispuiston yleissuunnitelma. 
Kansallispuistotyöryhmän selvitys. Maailman Luonnon Säätiö, Helsinki.  

Kåtölandet (Kokkola)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.   

Rajauksen pinta-ala on 1 175 ha. Alue on nykyään osittain suojeltu.   

  

https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/copy_of_Vaasanmetssuunnitelman20202030arvometsesitys.pdf
https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/Vaasanmetssuunnitelman20202030arvometsesityksenkartta.pdf


324   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2022  

Maristonpakat (Kalajoki)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.   

Alueen pinta-ala on 220 ha, ja se on suojelematta.  

Viitapakat – Huimamäki (Kalajoki)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.   

Alueen pinta-ala on 120 ha, ja se on suojelematta.  

Bredviken (Kokkola)   

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Alueen pinta-ala on 260 ha, ja se on suojelematta.  

Mikonlahti – Ruonanlahti – Akolahti (Kalajoki)   

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Alueen pinta-ala on 150 ha, ja se on pieneltä osin suojeltu. Mikonlahti on nykyään kartoissa Mik-
konlahti ja Ruonanlahti Ruonalahti.  

Hiuen saaret (Iso-Hiue ja Hoikka-Hiue) (Haukipudas)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Alueen pinta-ala on 165 ha, ja se on suojelematta.  

Rajalahti – Heikinpauha (Pyhäjoki)   

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Alueen pinta-ala luettelossa on 365 ha. Alueella on nykyään useita pienehköjä luonnonsuojelualu-
eita, mutta niiden yhteispinta-ala ei ole yhtä suuri kuin luonnonsäästiöiden luettelon alueella. Hei-
kinpauha-nimistä hiekkaranta-aluetta ei ole suojeltu.  

Vihaslahti – Letto (Kalajoki)  

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  
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Alueen pinta-ala luettelossa on 655 ha. Alueesta 138 ha kuuluu Natura-verkostoon ja on suojeltu 
luonnonsuojelulailla. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Vi-
hasKeihaslahti(17477)  

Ulkonokka (Siikajoki)   

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976. 

 Alueen pinta-ala luettelossa on 600 ha. Ulkonokanhietikko kuuluu Natura-verkostoon ja suurin osa 
siitä on suojeltu luonnonsuojelulailla. Pinta-ala on suurempi kuin MMM:n luonnonsäästiöluettelon 
kohteella, mutta aluerajausten vertailua ei ole tehty. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelu-
alueet/Natura_2000_alueet/Siikajoen_lintuvedet_ja_suot(5128)  

Hiastinlahti (Ii)   

• Maa- ja metsätalousministeriön valtakunnallisesti merkittävimpien luonnonsäästiöiden luettelo 
1976.  

Alueen pinta-ala luettelossa on 295 ha. Alue kuuluu 168 ha laajuisena Natura-verkostoon, jonka to-
teutustapana on luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Valtaosa Natura-alueesta on suojeltu yksityisenä 
luonnonsuojelualueena. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alu-
eet/Hiastinlahti(17422)  

 Perämeren kansallispuisto (Tornio, Kemi)  

Ympäristönsuojelun neuvottelukunnan ehdotus 1973 Perämeren kansallispuistosta.  

• Suomen Akatemian kansallispuistoprojekti 1974–76. Ehdotus Perämeren kansallispuistosta.  

• Kansallispuistokomitea 1976: Kansallispuistokomitean mietintö. Komiteanmietintö 1976: 88. 
Helsinki, 199 s.  

Saarten suojelu (250 ha) Perämeren kansallispuistossa on toteutunut lähes niin kuin komiteanmie-
tinnössä esitettiin, vain kolme pientä luotoa (yhteispinta-ala alle 1 ha) on jäänyt suojelun ulkopuo-
lelle. Sen sijaan merialueesta on jäänyt kansallispuiston ulkopuolelle nykyisen kansallispuiston me-
rialueen pohjois- ja itäpuolelta suuruusluokaltaan noin 6 000 ha alue. Kansallispuistoon kuuluu 
nykyään merta 15 450 ha (https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c57.pdf).  

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/VihasKeihaslahti(17477)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/VihasKeihaslahti(17477)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Siikajoen_lintuvedet_ja_suot(5128)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Siikajoen_lintuvedet_ja_suot(5128)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Hiastinlahti(17422)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Hiastinlahti(17422)
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c57.pdf
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