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tarkoitetaan rajattavissa olevia maa- tai vesialuetyyppejä, joilla vallitsevat samankaltaiset
ympäristötekijät ja eliölajisto. Arvioinnissa ovat mukana kaikki Suomen luontotyypit, jotka on
jaettu seitsemään pääryhmään: Itämeri ja rannikko, sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja
kivikot, perinnebiotoopit sekä tunturit. Tiedot riittivät 368 luontotyypin uhanalaisuusluokan
määrittämiseen. Arviointi tehtiin laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä.
Uhanalaisuuden arviointi pohjautui luontotyyppien määrän ja laadun muutoksiin 1950-luvulta
nykypäivään. Arviota tarkennettiin kehitysennusteen, mahdollisen aiemman taantumisen sekä
harvinaisuuden tai yleisyyden perusteella. Koko maassa uhanalaisiksi arvioitiin 188 luonto
tyyppiä (51 % luontotyyppien lukumäärästä). Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (66 %) on
huomattavasti suurempi kuin Pohjois-Suomessa (29 %). Hankkeessa nimettiin 35 luontotyyppiä
Suomen kansainvälisiksi vastuuluontotyypeiksi.
Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin loppuraportti on kaksiosainen. Tässä osassa esitellään
uhanalaisuuden arviointimenetelmä, arvioinnin tulokset ja perusteet sekä asiantuntijoiden
laatimat toimenpide-ehdotukset. Toinen osa (Suomen ympäristö 8/2008 – Osa 2) sisältää
arvioitujen luontotyyppien kuvaukset, esiintymiskartat, valokuvat sekä luontotyyppikohtaiset
arviointitulosten perustelut.
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E SIPUHE

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen merkittävä hidastaminen vuoteen 2010 mennessä
on maailmanlaajuinen tavoite, johon YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolet, Suomi muiden mukana, ovat sitoutuneet. Osana sopimuksen toimeenpanoa
ympäristöministeriö on valmistellut Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän
käytön toimintaohjelman 2006−2016. Siinä luontotyyppien uhanalaisuuden arviointihanke on
yksi keskeisistä toimenpiteistä.
Jotta luonnon hyväksi tehtävät toimenpiteet olisivat oikein suunnattuja ja kustannustehokkaita, tarvitaan vahvaa luonnontieteellistä tietoperustaa. Jo pitkään on yhtenä luonnon
monimuotoisuuden tilan mittarina voitu käyttää lajien uhanalaisuutta koskevia arviointeja.
Hyvin usein lajien uhanalaisuuden syynä on niiden elinympäristöjen muuttuminen ihmisen
toiminnan vuoksi. Tätä olennaista kysymystä ei ole Suomessa voitu tähän mennessä tarkastella
yhtenäisesti. Siksi nyt ensimmäistä kertaa toteutettu luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi
on erittäin merkittävä seikka luonnonsuojelun ja luonnonhoidon kannalta.
Mahdollisimman yhtenäisin kriteerein tehtävälle luontotyyppien tilan kokonaistarkastelulle
on ollut kiistaton tarve esimerkiksi elinympäristöjen ennallistamisen ja hoidon noustessa yhä
tärkeämmäksi luonnonsuojelun tukimuodoksi. Lisäksi luontotyyppitiedon tasoa on ollut välttämätöntä nostaa luonnonkäyttöön liittyvien lakien ja kansainvälisten sopimusten sekä EU:n
luontodirektiivin velvoitteiden täyttämiseksi sekä tehokkaamman luontotyyppien suojelun,
seurannan ja raportoinnin edistämiseksi.
Tiedämme maamme luonnonvarojen olleen tehokkaan ja laajalle levinneen hyödyntämisen
piirissä jo pitkään. Se on tarkoittanut erityisesti metsien hakkuita, soiden ojitusta, peltojen
raivausta ja tuotannon tehostamista sekä vesien rakentamista ja rehevöitymistä. Viimeisen
puolen vuosisadan kuluessa luontomme on kokenut rajuja muutoksia. Se ilmenee selvästi
myös luontotyyppien tilassa; lukumääräisesti luontotyypeistä yli puolet koko maassa, EteläSuomessa jopa kaksi kolmannesta arvioitiin uhanalaisiksi. Tämä antaa jatkossa aivan uutta
näkökulmaa elinympäristöjen käyttöä koskevalle suunnittelulle ja päätöksenteolle. Suuntaa
tälle osoittavat arvioinnin asiantuntijaryhmien kirjaamat lukuisat toimenpide-ehdotukset, jotka
koskevat luontotyyppien suojelua, hoitoa ja ennallistamista, erilaista maankäyttöä, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristön tilaa sekä tutkimusta ja seurantaa.
Olemme suurten haasteiden edessä, jotta arvioinnin tulokset jalostuisivat tulevina vuosina tehokkaiksi toimenpiteiksi luontotyyppien uhanalaistumisen pysäyttämiseksi. Eliölajien
uhanalaisuusarviointien pohjalta kehitettyjä toimintamalleja voitaneen tietyin osin hyödyntää
tässä luonnonsuojelutyössä. Keskeistä on, että rajalliset voimavarat kohdennetaan ekologisesti
ja luonnonsuojelubiologisesti mahdollisimman tehokkaasti sekä luonnon suojelua ja kestävää
käyttöä edistetään yhteistyössä kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa. Monimuotoinen, elävä
luonto on kohtalon kysymys paitsi eliölajeille myös ihmisarvoiselle elämälle ja hyvinvoinnille.
Arviointityö on kokonaisuutena ollut mittava urakka; yhteensä lähes 400 luontotyyppiä ja
luontotyyppiyhdistelmää on tarkasteltu käyttäen hyväksi vuosien varrella kerättyä tietoa luontotyypeistä. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on vastannut työn etenemisestä ja yhteensovittamisesta. Useat tahot SYKEn ohella ovat käyttäneet hankkeeseen paljon virkatyötä. Hanketta
ovat olleet ohjaamassa rahoittajien; ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja
SYKEn lisäksi monet tärkeät luontotyyppitietoa tuottavat laitokset, kuten Metsäntutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Metsähallitus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja
Helsingin yliopisto.
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Seitsemän asiantuntijaryhmää ovat lopulta tehneet arvioinnin vaativan perustyön. Tähän on
osallistunut peräti yli 80 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, maantieteen ja
muiden alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta. Työn innoittajana
ovat olleet tiedon keruun ja analysoinnin tuottamat havainnot ja oivallukset, jotka ovat ensi
kertaa luoneet kokonaiskuvaa maamme elinympäristöjen kehityksestä ja tilasta viimeisten
vuosikymmenien aikana. Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointiin osoitetusta kiinnostuksesta sekä vapaaehtoisesta ja pyyteettömästä työstä suurin kiitos lankeaa nimenomaan
asiantuntijaryhmille.
Nyt tehdyllä työllä on luotu hyvä perusta luontotyyppien tilan kokonaisseurannalle ja
aika ajoin toistettavalle arvioinnille. Tämä tarjoaa entistä paremmat keinot edistää luonnon
monimuotoisuuden säilyttämistä ja varautumistamme monien uusien muutospaineiden synnyttämiin uhkiin Suomen luonnossa.

Pekka Salminen
Luonnonsuojeluvalvoja
Ympäristöministeriö
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Johdanto 1

1.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Luontotyypit ovat keskeinen osa luonnon monimuotoisuutta, mutta niiden tutkimus on ollut toistaiseksi vähäisempää kuin eliölajien. Vuonna 2010 julkaistaan jo neljäs
Suomen lajien uhanalaisuuden arviointi, ja aiemmat arvioinnit ovat osoittautuneet käyttökelpoiseksi välineeksi luonnon monimuotoisuuden havainnollistamiseen.
Pelkkä lajinäkökulma on kuitenkin kapea tarkasteltaessa
biodiversiteetin tilan kehitystä. Luontotyypeillä on tärkeä merkitys paitsi lajien elinympäristöinä, myös itsenäisenä osana biodiversiteettiä. Käsitteen luontotyyppi
kanssa lähes samaa tarkoittavia käsitteitä ovat biotooppi,
elinympäristö ja habitaatti.
Tietotarpeet luontotyypeistä ovat viime vuosina kasvaneet, koska useat lait ja kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea luontotyyppien suojeluun, seurantaan
ja raportointiin. Suomen luonnonsuojelulaki, metsälaki
ja vesilaki edellyttävät näissä säädöksissä lueteltujen
elinympäristöjen säilyttämistä. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä puolestaan edellyttävät suunnittelun kohteina
olevien alueiden luontoarvojen selvittämistä. EU:n luontodirektiivin liitteessä I on lueteltu 69 Suomessa esiintyvää luontotyyppiä, joiden tilaa on seurattava ja siitä
raportoitava komissiolle kuuden vuoden välein.
Luontotyypeistä on kerätty vaihtelevan tasoista tietoa
mm. valtakunnallisia suojeluohjelmia valmisteltaessa,
mutta kokonaiskuva luontotyyppiemme tilasta on ollut
puutteellinen. Kattavalle ja mahdollisimman yhtenäisin
kriteerein tehdylle luontotyyppien kokonaistarkastelulle on siksi ollut tarvetta. Myös elinympäristöjen ennallistaminen ja hoito on lisääntynyt voimakkaasti EteläSuomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO)
ansiosta, ja tarkempaa luontotyyppitietoa tarvitaan, jotta
toimenpiteet voidaan suunnitella ja kohdentaa tehokkaasti.
Hankkeen tavoitteena oli luontotyypeille soveltuvan
uhanalaisuuden arviointimenetelmän kehittäminen sekä luontotyyppien tilan kehityksen tarkastelu mahdollisimman yhteismitallisella tavalla. Työn lopputuotteena
esitetään luettelo ja kuvaukset Suomen uhanalaisista,
silmälläpidettävistä, säilyvistä ja puutteellisesti tunnetuista luontotyypeistä sekä esitetään perusteet tehdyille

arvioille. Lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä, joilla uhanalaistuneiden luontotyyppien tilaa voitaisiin parantaa.
Hankkeessa laadittiin myös ensimmäinen luettelo Suomen kansainvälisistä vastuuluontotyypeistä ja kriteerit
vastuuluontotyyppien valitsemiseksi. Lisäksi pohdittiin
ihmisen luomien elinympäristöjen merkitystä uhanalaistuneiden luontotyyppien lajistolle tärkeinä uusympäristöinä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli eri alojen
tutkijoiden yhteistyön vahvistaminen ja luontotyyppien
asiantuntijaverkoston luominen.
Hankkeen tulokset tarjoavat pohjatietoa luontotyyppeihin liittyvälle suunnittelulle ja päätöksenteolle. Arviointi auttaa kohdentamaan ennallistamista, hoitoa,
suojelua, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Kun uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit on nimetty ja kuvattu, niistä voidaan kerätä tietoa
nykyistä järjestelmällisemmin ja yhdenmukaisemmin.
Tämä toivottavasti parantaa luontoselvitysten laatua ja
helpottaa tiedon hyödyntämistä, yhteenvetojen tekemistä ja vertailua. Hanke tuo esiin myös puutteellisimmin
tunnetut luontotyypit, joihin on perusteltua kohdistaa
inventointeja ja tutkimusta.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi on tutkimushanke, jonka tulosten käytöstä hallinnossa ja lainsäädännössä päätetään erikseen. Hankkeessa tuotettua
tietoa luontotyyppien tilan kehityksestä on jo hyödynnetty luontodirektiivin luontotyyppien suojelutason
EU-raportoinnissa vuonna 2007 sekä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008–2016
valmistelussa.

1.2

Työn toteutus
Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi jakautui kahteen vaiheeseen: 1,5-vuotiseen esiselvitykseen 2003−2004
ja varsinaiseen uhanalaisuuden arviointiin 2005−2007.
Esiselvityksessä määriteltiin luontotyyppien uhanalaisuuden kriteerit ja arviointimenetelmä sekä kehitettiin
arviointiin soveltuvaa luontotyyppien luokittelua (Kontula ja Raunio 2005).
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Esiselvityksen aikana perustettiin seitsemän luontotyyppiryhmittäistä asiantuntijaryhmää (liite 1). Hankkeessa tarkasteltiin kaikkia Suomen luontotyyppejä,
jotka jaettiin seuraaviin pääryhmiin:
• Itämeri ja rannikko
• sisävedet ja rannat
• suot
• metsät
• kalliot ja kivikot
• perinnebiotoopit
• tunturit.
Arviointivaiheen (2005−2007) aikana luontotyypeistä koottiin uhanalaisuuskriteerien mukaista määrä- ja
laatutietoa olemassa olevan kirjallisuus-, paikkatieto- ja
maastokartoitusaineiston perusteella. Hankkeessa tuotettiin myös uutta tietoa paikkatietoanalyysien ja aineistojen yhdistämisen avulla. Asiantuntijaryhmät tekivät
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnit kokoamansa
tiedon ja asiantuntija-arvioiden pohjalta arviointimenetelmän mukaisten yhtenäisten kriteerien perusteella.
Hankkeen tulokset esitellään kahdessa osajulkaisussa. Loppuraportin osa 1 (tämä julkaisu) kuvaa uhanalaisuusarvioinnin toteuttamista ja tuloksia. Luvussa
2 kuvataan uhanalaisuuden arviointimenetelmä sekä
esitellään luontotyyppien luokittelun pääperiaatteita ja
hyödynnettyjä tietoaineistoja. Luvussa 3 käydään luontotyyppiryhmittäin läpi uhanalaisuusarvioinnin tulokset
ja toteutus sekä asiantuntijaryhmien toimenpide-ehdotukset luontotyyppien tilan parantamiseksi. Luvussa 4
tulokset kootaan yhteen ja vertaillaan eri luontotyyppiryhmiä ja Suomen osa-alueita. Asiantuntijaryhmien ehdottamia Suomen kansainvälisiä vastuuluontotyyppejä
esitellään luvussa 5. Luvun 6 aiheena ovat luontotyyppien lajiston kannalta tärkeät uusympäristöt, jotka ovat
ihmisen toiminnan luomia, eikä niiden uhanalaisuutta
ole siksi arvioitu. Luvussa 7 kootaan yhteen ehdotukset
siitä, kuinka luontotyyppien suojelua, hoitoa ja ennallistamista tulisi kohdentaa, miten uhanalaiset luontotyypit
pitäisi ottaa huomioon maankäytössä ja luonnonvarojen
hyödyntämisessä ja mitkä ovat tärkeimmät luontotyyppien tutkimus- ja seurantatarpeet.
Loppuraportin osa 2 esittelee luontotyyppiryhmittäin kaikki arvioitavina olleet 381 luontotyyppiä. Kunkin
luontotyypin esittelyssä kuvataan keskeiset ympäristötekijät ja eliöyhteisöjen ominaisuudet, luontotyypin
maantieteellinen vaihtelu, esiintyminen Suomessa, suhde muihin luontotyyppeihin ja hallinnollisiin luokitteluihin sekä uhanalaisuusluokka ja sen määräytymiseen
vaikuttaneet tekijät. Suurimmasta osasta luontotyyppejä
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esitetään myös valokuva sekä yleispiirteinen esiintymiskartta.

1.3

Asiantuntijat ja yhteistyötahot
Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia koordinoi
Suomen ympäristökeskus. Työn rahoittivat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriön koordinoima
Monimuotoisuuden tutkimusohjelma (MOSSE) ja Suomen ympäristökeskus. Useat tahot käyttivät hankkeeseen huomattavan määrän virkatyötä, erityisesti Suomen
ympäristökeskus ja Metsähallituksen luontopalvelut.
Seitsemässä asiantuntijaryhmässä toimi yli 80 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, maantieteen ym. alojen asiantuntijaa (liite 1). Heidän taustayhteisöjään ovat mm. Metsäntutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Merentutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos, Helsingin, Turun ja Oulun yliopistot, Åbo
Akademi, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallituksen luontopalvelut, Lounais-Suomen, EteläSavon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Länsi-Suomen,
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset,
Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti, Porin
metsäopisto, WWF ja Suomen ympäristökeskus.
Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Anne Raunio ja päätutkijoina Tytti Kontula (äitiyslomalla vuonna
2007) ja Anna Schulman (2007 alkaen) Suomen ympäristökeskuksesta. Työtä valvoneessa ohjausryhmässä olivat
rahoittajien lisäksi merkittävien luontotyyppitietoa tuottavien tahojen edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Mikko Kuusinen ympäristöministeriöstä. Ohjausryhmän jäseninä olivat Elina Nikkola sekä Marjukka
Mähönen (aiemmin Antti Otsamo ja Anna Rakemaa)
maa- ja metsätalousministeriöstä, Tiina Tonteri Metsäntutkimuslaitoksesta, Jukka-Pekka Palmu Geologian
tutkimuskeskuksesta, Carl-Adam Hæggström Helsingin
yliopistosta, Aimo Saano Metsähallituksen luontopalveluista, Timo Soininen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta sekä Jukka-Pekka Jäppinen (aiemmin Guy
Söderman) Suomen ympäristökeskuksesta. Paikkatietotarkasteluja usean asiantuntijaryhmän käyttöön teki
Seppo Tuominen Suomen ympäristökeskuksesta, ja loppuraportin toimittamisessa avustivat Suomen ympäristökeskuksen harjoittelijat Tuomo Karhu, Seija Pulkkinen,
Antti Sallinen ja Mirjami Tran Minh.

Uhanalaisuusarvioinnin periaatteet 2
Tytti Kontula, Anne Raunio ja Anna Schulman

2.1

Luontotyyppien luokittelu
2.1.1

Luontotyypit ja luontotyyppiyhdistelmät

Uhanalaisuuden arvioinnissa luontotyyppi on määritelty seuraavasti:
Luontotyyppi määrittelee rajattavissa olevia
maa- tai vesialueita, joilla vallitsevat samankaltaiset ympäristötekijät ja eliöstö ja jotka eroavat
näiden ominaisuuksien perusteella muista luontotyypeistä.
Ympäristötekijöitä ovat mm. maaperä- ja ilmastotekijät sekä topografia. Eliöstön ominaisuuksia ovat eliöyhteisön lajikoostumus ja rakenne. Eri luontotyypit voivat olla kooltaan ja sisäiseltä vaihtelevuudeltaan erilaisia.
Uhanalaisuuden arvioinnissa sanalla luontotyyppi
tarkoitetaan sekä maa- tai vesialuetyypin kuvausta että kyseiseen tyyppiin kuuluvia todellisia alueita. Sana
luontotyyppi on käytössä myös EU:n luontodirektiivissä
(Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; Airaksinen ja Karttunen 2001) ja Suomen luonnonsuojelulaissa (1096/1996).
Luontotyyppi sopii elinympäristöä, habitaattia tai biotooppia paremmin yleiskäsitteeksi, joka sallii vaihtelun
tarkasteltavien yksiköiden mittakaavassa ja luokitteluperusteissa. Sanaan luontotyyppi ei liity kasvillisuuspainotusta, kuten sanaan biotooppi tai eliölajipainotusta
kuten sanoihin habitaatti ja elinympäristö.
Luontotyyppitason lisäksi uhanalaisuuden arvioinnissa on otettu huomioon tavallisimmin yhdessä esiintyvät luontotyyppien yhdistelmät. Luontotyyppiyhdistelmiä
on käsitelty omina arviointiyksiköinään erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa luontotyyppiä laajempi yksikkö
on jo vakiintunut käyttöön. Esimerkiksi suoyhdistymät
muodostuvat useista suotyypeistä, ja uhanalaisuutta on
arvioitu sekä suotyyppi- että suoyhdistymätasolla.
Luontotyyppiyhdistelmiä on nimetty silloin, kun useat luontotyypit muodostavat omaleimaisia, samankaltaisina toistuvia kokonaisuuksia. Esimerkiksi rotkoissa
vastakkaiset kallioseinämät luovat erikoisen suojaisan

ja pienilmastoltaan kostean elinympäristön, jossa viihtyy tietynlainen kalliolajisto. Osa luontotyyppiyhdistelmistä, kuten maankohoamisrannikon metsien ja soiden
kehityssarjat sekä dyynisarjat, koostuu luontotyypin eriikäisistä kehitysvaiheista, jotka muodostavat samanlaisissa olosuhteissa aina samantyyppisen sukkessiosarjan.
Luontotyyppiyhdistelmät ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joita säilyttämällä voidaan ylläpitää luonnon
prosesseja paremmin kuin yksittäisiä luontotyyppejä
suojelemalla.

2.1.2

Luokittelun periaatteet ja
luontotyyppiryhmien rajaaminen

Kattavaa ja vakiintunutta luetteloa tai luokittelujärjestelmää luontotyypeistä ei ollut valmiina uhanalaisuusarvioinnin tarpeisiin. Arviointiin soveltuvat luokittelut
valittiin tai luotiin luontotyyppiryhmittäin hankkeen
esiselvitysvaiheen ja arvioinnin alkuvaiheen aikana.
Kuhunkin luontotyyppiryhmään kuuluva luonnon kokonaisuus jaettiin tärkeimpinä pidettyjen ja mahdollisimman yksiselitteisesti määriteltyjen ominaisuuksien
ja vaihtelusuuntien perusteella.
Biologisesti melko hyvin tunnetuissa luontotyyppiryhmissä keskeisimpiä luokitteluperusteita ovat yleensä olleet kasvillisuuden yleispiirteet ja kasvilajisto (joskus myös eläinyhteisöt), joiden taustalla vaikuttavat
abioottiset tekijät, kuten ilmasto, maa- tai kallioperän
happamuus ja ravinteisuus, topografia ja hydrologia.
Heikommin tunnetuissa ryhmissä luokittelut perustuvat
pääosin abioottisiin tekijöihin, joiden oletetaan aiheuttavan luontotyyppeihin myös eliöyhteisöeroja.
Kaikissa luontotyyppiryhmissä ei ole päästy luontotyyppien jakotarkkuudessa samaan tasoon, jos sellaista
on edes mahdollista määritellä. Heikommin tunnetuissa
ryhmissä luokkia ja tasoja on erotettu pääsääntöisesti
vähemmän. Lähtökohtana luokittelutyössä ovat olleet
olemassa olevat kansainväliset ja kansalliset habitaattien, biotooppien tai kasvillisuustyyppien luokittelujär-
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jestelmät (esim. Toivonen ja Leivo 1993; Davies ja Moss
1997; Tuominen ym. 2001). Luokitteluja laadittaessa on
myös otettu huomioon arviointiin tarvittavan tiedon
saatavuus ja sen päivittyminen.
Uhanalaisuusarvioinnissa erotettiin alimman eli tarkimman jakotason arviointiyksiköitä koko maassa 381,
joista 368:n tiedot riittivät uhanalaisuusluokan määrittämiseen. Eniten tyyppejä on erotettu soissa ja metsissä,
kummassakin noin 70 luontotyyppiä tai luontotyyppiyhdistelmää.
Luontotyyppiryhmien väliset rajanvedot eivät ole itsestään selviä (kuva 1). Uhanalaisuuden arviointityössä
kullekin luontotyyppiryhmien rajapintaan sijoittuvalle
luontotyypille sovittiin yksi asiantuntijaryhmä, joka oli
päävastuussa sen arvioinnista. Luontotyyppien arviointivastuun jakautuminen on esitetty pääpiirteissään taulukossa 1. Rajanvetoja on esitelty tarkemmin luvussa 3
kunkin luontotyyppiryhmän luokittelun yhteydessä.

Metsät

Perinnebiotoopit

Suot
Rantaluhdat,
lähteet

Tulvametsät

Ranta- ja
tulvaniityt

Sisävedet ja
rannat
Rantakalliot
ja -kivikot

Tunturijärvet,
-lammet ja -purot

Fladat ja
kluuvit
Itämeri ja
rannikko

Kalliot
ja kivikot
Tunturit

Kuva 1. Esimerkkejä rajatapauksista luontotyyppiryhmien
välillä.

Taulukko 1. Arvioitujen luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien määrät (alin jakotaso), luontotyyppien jako pääryhmiin
ja poikkeukset tästä. Toisessa sarakkeessa on arvioitujen luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien kokonaismäärä sekä
suluissa niiden tyyppien määrä, joiden tiedot riittivät uhanalaisuusluokan määrittämiseen. Poikkeusten kohdalla on kirjainlyhenteellä osoitettu, minkä luontotyyppiryhmän kohdalla kyseinen luontotyyppi käsitellään.
Luontotyyppiryhmä

Arvioituja
luontotyyppejä

Luontotyyppien
pääasiallinen jako

Itämeri ja rannikko (I)

56 (53)

Sisävedet ja rannat (SR)

44 (43)

Suot (S)

72 (70)

Metsät (M)

76 (73)

- Itämeren pohjat
- rannikkoluonto, jonka ominaispiirteet määräytyvät rannikon
erityisolosuhteista
- järvet ja lammet
- joet ja purot
- lähteet
- avoimet ja pensaikkoiset
sisävesien rannat
- avoimet ja puustoiset turvemaat
- kausikosteikot
- puustoiset ja tilapäisesti puuttomat
alueet kivennäismailla

Kalliot ja kivikot (K)

43 (43)

- kalliot ja kivikot

Perinnebiotoopit (P)

44 (40)

Tunturit (T)

46 (46)

- nummet
- niityt ja kedot
- lehdesniityt
- hakamaat
- metsälaitumet
- yhtenäisen havumetsävyöhykkeen
pohjois- ja yläpuoliset alueet
(kaikki tunturiluontotyypit)
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Poikkeukset
- merenrantakalliot (K)
- merenrantaniityt ja nummet (P)
- rannikon suot (S)
- murtovesivaikutteiset rannikkovedet (I)
- rantaluhdat ja muut rantasuot (S)
- rantakalliot (K)
- rantaniityt (P)
- suoniityt (P)
- lähteiköt (SR)
- rannikon metsien kehityssarjat ja
metsäiset dyynit (I)
- hakamaat ja metsälaitumet (P)
- tunturikoivikot (T)
- rantakivikot (I ja SR)
- tunturikivikot (T)
- karut kalliometsät (M)

- tunturivedet ja rannat (SR)
- tunturisuot (S)
- tunturialueen rotkolaaksot (K)
- tunturialueen kurut (K)
- yhtenäisen havumetsävyöhykkeen
pohjoispuoliset haapa- ja mäntymetsiköt (M)

2.1.3

Luokittelun puutteista

Luontotyyppiluokittelujen kehittämistä vaikeutti ennen
kaikkea tietojen puutteellisuus. Luokittelut jouduttiin
tietyissä tapauksissa, esimerkiksi sisävesissä sekä kallioissa ja kivikoissa, rakentamaan abioottisten ympäristötekijöiden varaan, koska tutkittua tietoa eliöyhteisötason
vaihtelusta ei ollut riittävästi käytettävissä. Luokitteluperusteiksi valittiin ne abioottiset tekijät, joiden oletettiin
olevan keskeisimmät eliöyhteisöjen vaihtelun kannalta.
Vaarana on, etteivät luokittelun jaot todellisuudessa
noudata eliöyhteisöissä olevia eroja tai erottele riittävästi
uhanalaisimpia eliöyhteisötyyppejä. Luokittelun onnistumista päästään arvioimaan paremmin vasta sitten,
kun eliöyhteisöjen tuntemusta on tutkimuksen avulla
parannettu. Luokittelua jouduttaneen joissakin luontotyyppiryhmissä tarkentamaan arviointia toistettaessa,
vaikka eri arviointikertojen tulosten vertailun kannalta
olisikin ihanteellista, että arvioitavat yksiköt pysyisivät
samoina.
Itämeri ja rannikko: Itämeren vedenalaisten luontotyyppien luokittelu perustuu helpoimmin nimettäviin
yksiköihin rantavyöhykkeellä ja merenpohjassa. Pelagiaali eli vapaan veden vyöhyke on rajattu tarkastelun
ulkopuolelle. Luokittelun yleispiirteisyyden taustalla
on tiedon puute. Esimerkiksi kasvittomien pohjien eliöyhteisöjen vaihtelu tunnetaan heikosti. Kasvipeitteisillä
sedimenttipohjilla on erotettu vain muutamia luontotyyppejä, koska vedenalaisten kasviyhdyskuntien tai
kasvillisuustyyppien tutkimusta ei ole juurikaan Suomessa tehty. Tilanne parantunee lähivuosina tekeillä
olevan vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman
(VELMU) ansiosta (Ympäristöhallinto 2008).
Itämeren rannikkoluontotyyppien luokittelu perustuu maaperän ominaisuuksiin ja kasvillisuuden rakenteeseen. Luokittelussa on yhtymäkohtia luontodirektiivin rannikkoluontotyyppeihin (Airaksinen ja Karttunen
2001). Myös muutamien luontotyyppiyhdistelmien
uhanalaisuutta on arvioitu.
Sisävedet ja rannat: Sisävesiä on tarkasteltu laajoina
yksiköinä käyttäen EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin
(VPD; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2000/60/EY) täytäntöönpanon vuoksi kehitettyjä kansallisia järvi- ja virtavesityyppejä (Ympäristöministeriö
2006). Tällöin kokonaiset järvialtaat on pääosin luettu tietyn järvityypin esiintymiksi kaikkine syvyysvyöhykkeineen. VPD-tyypittely nojaa helposti käytettäviin abioottisiin tekijöihin, joiden suhdetta eliöyhteisövaihteluun
ei kaikilta osin tunneta. VPD-tyypittelyn ja botaanisen
järvityypittelyn vertailu on osoittanut, että osa VPD-tyypeistä yhdistää ainakin kasvillisuudeltaan hyvin erilaisia
järviä. Eliöyhteisöperusteista virtavesityypittelyä ei ole
kehitetty Suomessa juuri lainkaan, joten VPD-tyypit olivat luokittelun lähtökohtana. Tulevaisuudessa järvien
ja virtavesien eliöyhteisöjen tuntemusta tulisi parantaa
siten, että järvi- ja virtavesityypittelyt voidaan rakentaa
bioottisille perusteille.
Sisävesien rannat on luokiteltu varsin karkeasti maaperän ja kasvillisuuden yleispiirteiden mukaan. Tarkem-

paa luokittelua palvelevaa rantojen tutkimusta on tehty
hyvin vähän. Rannan luonne vaihettumisvyöhykkeenä
aiheuttaa sen, ettei rantaa yleensä ole erotettu aineistoissa omaksi yksikökseen, vaan se on vain vettä ja maata
rajaava viiva, jolla ei ole pinta-alaa eikä ominaisuustietoja. Rantaluontotyyppien luokittelu kaipaa tutkimusta,
jossa ranta mielletään alueeksi, joka jatkuu jonkin verran
vesirajasta sekä veteen että maalle päin.
Suot: Suomalaisen suotutkimuksen pitkien perinteiden
ansiosta soiden luokittelu on sekä luontotyyppi- että
luontotyyppiyhdistelmätasolla kehittyneempää kuin
monissa muissa ryhmissä, ja se perustuu keskeisimpiin
suoekologisiin vaihtelusuuntiin. Uhanalaisuusarvioinnissa käytetyn luokittelun jakotarkkuutta on rajoittanut
pikemminkin määrä- ja laatuaineistojen puute kuin tietämys suokasvillisuustyypeistä. Kuitenkin myös soiden
luokittelussa todettiin olevan joiltain osin kehittämistarpeita. Esimerkiksi luontotyyppiyhdistelmistä paikalliset
suoyhdistymät kaipaisivat lisätutkimusta myös luokittelun kannalta. Kausikosteikot on myös huomattavan
heikosti tunnettu luontotyyppien ryhmä.
Suoasiantuntijaryhmä kävi työn kuluessa keskustelua
myös jossain määrin uudenlaisesta, kansainvälisiin luokittelukäytäntöihin paremmin soveltuvasta suotyyppien
luokittelusta, jossa vesitalous ja jako ombro- ja minerotrofiaan tulisi aiempaa selvemmin esille. Luokittelun
kehittämistarpeita kirjattiin, mutta uhanalaisuusarvioinnissa päädyttiin pitäytymään perinteisessä luokittelussa
ja suotyyppinimistössä, jotta voitiin varmistaa tulosten
ymmärrettävyys ja mahdollisimman helppo soveltaminen käytäntöön.
Metsät: Metsäluontotyyppien luokittelua vaikeutti
mahdollisten vaihtelusuuntien paljous. Kangasmetsien ja lehtojen lisäksi metsistä erotettiin heterogeeninen
ryhmä muita metsäisiä luontotyyppejä, joiden määrittelyssä korostuvat maaperän tai häiriödynamiikan erityispiirteet. Näiden aiemmin vähälle huomiolle jääneiden
metsäluontotyyppien tarkastelu on luonnon monimuotoisuuden kannalta perusteltua, mutta niiden luokittelu
yhtenäisillä periaatteilla muiden metsäluontotyyppien
kanssa on vaikeaa.
Kalliot ja kivikot: Kalliokasvillisuuden luokittelua tukeva tutkimus on puuttunut Suomesta lähes täysin, eikä
kalliokasvillisuustyypeistä ole juuri aineistoja. Kallioluontotyyppien luokittelu rakennettiin lähinnä kallioiden kaltevuuden, kivilajien ravinteisuuden tai happamuuden sekä sijainnin tai lähiympäristön varaan, ja se
on siten yleispiirteisempi kuin esimerkiksi Toivosen ja
Leivon (1993) ehdottama luokittelu. Kivikot luokiteltiin
lähinnä syntyhistorian perusteella, ja niiden luokittelua
on tulevaisuudessa tarkennettava, jos selviä kasvillisuuseroja pystytään tunnistamaan.
Perinnebiotoopit: Perinnebiotooppien luokittelu noudattaa pääpiirteissään valtakunnallisessa perinnemaisemaprojektissa käytettyä luokittelua (Vainio ym. 2001).
Luokittelu perustuu mm. kasvupaikan ravinne- ja kosteusvaihteluun sekä kasvillisuuden rakenteeseen. Ranta-
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niityistä on tunnistettu myös kasviyhdyskuntia, mutta
uhanalaisuusarviointia ei aineistojen puuttuessa tehty
näin tarkalla tasolla.
Tunturit: Tunturikasvillisuutta on tutkittu varsin paljon,
mutta kaikkia tunnistettuja vaihtelusuuntia (esim. mereisyys–mantereisuus) ei ole pystytty ottamaan kattavasti
huomioon uhanalaisuusarvioinnin luokittelussa. Uutena
luontotyyppinä erotettu routanummi sisältänee myös
esimerkiksi ravinteisuuteen liittyvää vaihtelua, jota ei
ole aineistojen puuttuessa käytetty luokitteluperusteena. Koko routamaiden kokonaisuus on luokittelultaan
vaikea ja ansaitsee jatkoselvittelyä.
Maisematyypit ja vaihettumisvyöhykkeet: Luontotyyppi- ja luontotyyppiyhdistelmätason lisäksi arvioinnin aikana tuli esiin niitä laajempien maisematyyppien
tarkastelun tarve. Maisematyypeillä tarkoitetaan tässä
lähinnä geomorfologisin tai maisemaekologisin perustein nimettäviä kokonaisuuksia, jotka ovat laajempia
yksiköitä kuin nyt käsitellyt luontotyyppiyhdistelmät.
Ne voivat myös koostua useisiin eri luontotyyppien pääryhmiin kuuluvista luontotyypeistä. Raja luontotyyppiyhdistelmien ja maisematyyppien välillä on kuitenkin
liukuva. Arviointiin otettiin mukaan luontotyyppiyhdistelminä mm. luontodirektiivin luontotyyppejä vastaavat jokisuistot ja harjusaaret, joita voitaisiin pitää myös
maisematason kokonaisuuksina. Maisematyyppitaso on
mainittu myös esimerkiksi Saksan biotooppityyppien
uhanalaisuusarvioinnissa, mutta uhanalaisuusluokkia ei
ole tälle tasolle määritetty (Riecken ym. 1994; Blab ym.
1995). Itämeren biotooppien uhanalaisuusarvioinnissa (HELCOM 1998) käsiteltiin biotooppikomplekseina
muutamia hyvin laajoja kokonaisuuksia, kuten maankohoamisrannikko ja saaristo, joita voitaisiin pitää myös
maisematyyppeinä.
Suoasiantuntijaryhmä tarkasteli geomorfologisten
muodostumien ja suoluonnon välisiä yhteyksiä ja luetteloi erilaisia suomaisematyyppejä. Sellaisia ovat esimerkiksi glasifluviaalisiin muodostumiin liittyvät suomaisemat (mm. harjujen lievesuot, deltasuot, harjualueiden
suppasuot), moreenimuodostumiin liittyvät suomaisemat (mm. kumpumoreenisuot, reunamoreenisuot) sekä
tuuli- ja rantakerrostumiin liittyvät suomaisemat (mm.
dyynialueiden suot, rantavallisuot). Suomaisematyyppien uhanalaisuutta ei arvioitu. Luontotyyppiryhmät
ylittävä maisematason tarkastelu on perusteltua asettaa
tavoitteeksi myöhemmillä arviointikerroilla.
Luonnossa esiintyvän vaihtelun yksinkertaistaminen
uhanalaisuusarvioinnin tarpeisiin on merkinnyt sitä, että luontoon on jouduttu asettamaan rajaviivoja, vaikka
luontotyyppien rajautuminen on todellisuudessa vain
harvoin jyrkkää. Helpoimmin nimettävät vaihettumisvyöhykkeet on käsitelty, kun arvioinnissa on otettu huomioon rannat sekä soiden ja metsien vaihettumisalueen
ohutturpeiset luontotyypit (kangasrämeet ja -korvet).
Reunaluontotyyppien tunnistamiseen ja arviointiin on
kuitenkin kiinnitettävä huomiota tulevaisuudessa. Esimerkiksi metsien reunat saattavat tarvita omat arviointiyksikkönsä Saksan biotooppityyppien uhanalaisuusarvioinnin tapaan (Riecken ym. 1994).
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Luokittelussa pyrittiin kattavuuteen, mutta joitakin
puutteita on jo tunnistettu. Tiedon puutteen vuoksi Itämeren pelagiaali eli vapaan veden alue eliöstöineen jäi
tarkastelun ulkopuolelle. Luontotyyppiryhmien rajapintoihin on myös saattanut jäädä aukkoja, esimerkiksi
puustoisia kausikosteikkoja ei ole arvioitu metsissä eikä
soissa.

2.2

Arviointimenetelmän tausta
2.2.1

Euroopassa tehdyt luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnit
Euroopassa on tehty yli kymmenen kaikki luontotyypit
kattavaa tai johonkin ryhmään rajoittuvaa uhanalaisten
luontotyyppien luetteloa (Riecken ym. 1994; Ssymank
ja Dankers 1996; Pakalne ja Salmina 1997; Rodwell ja
Cooch 1997; Solomeshch ym. 1997; HELCOM 1998; Paal
1998; 1999; Borhidi ja Santa 1999a, 1999b; Fremstad ja
Moen 2001; Nordiska ministerrådet 2001; Essl ym. 2002a,
2002b; 2004). Arvioinnin kohteina ovat olleet vaihtelevasti kasvillisuustyypit, kasviyhteisöt, biotooppityypit
tai habitaattityypit, mutta olennaista on se, että pelkkä
eliölajien uhanalaisuuden arviointi on todettu riittämättömäksi välineeksi luonnon monimuotoisuuden tarkastelussa. Euroopassa luontotyyppien uhanalaisuuden
arviointia on toteutettu monin eri menetelmin, koska
luontotyypeille ei ole vastaavaa yhtenäistä arviointimenetelmää, jollaisen IUCN (the International Union for
Conservation of Nature) on kehittänyt eliölajeille (IUCN
2001; 2003; Mannerkoski ja Ryttäri 2007).
Luontotyyppitason arviointeja on tähän mennessä
Suomen lisäksi toteutettu Pohjoismaissa vain Norjassa,
jossa kasvillisuustyypit luokitettiin IUCN:n eliölajien
uhanalaisuusluokkia vastaavasti (Fremstad ja Moen
2001). Norjassa on valmisteilla jo uusi uhanalaisuusarviointi, jossa tarkasteltavina ovat luontotyypit (Økland
2008, sähköpostitiedonanto). Iso-Britanniassa kehitettyä
kasviyhteisöjen uhanalaisuuden arviointimenetelmää
(Rodwell ja Cooch 1997) on käytetty useissa maissa,
esim. Latviassa (Pakalne ja Salmina 1997) ja Venäjällä
(Solomeshch ym. 1997). Iso-Britanniassa arvioinnin tausta-aineistoina on käytetty yksityiskohtaisia tietoja kasviyhteisöjen levinneisyydestä, monimuotoisuudesta ja
keskinäisistä suhteista sekä tarkasteltu yhteisöjen uhanalaisuutta viimeaikaisen tai tämänhetkisen kehityksen
kautta. Norjan ja Iso-Britannian arviointijulkaisuista ei
käy ilmi, miten tietoaineistojen tai asiantuntija-arvioiden
kautta on päädytty uhanalaisuusluokkiin, joten niiden
menetelmiä ei voitu käyttää hyväksi kehitettäessä Suomeen soveltuvaa arviointimenetelmää.
Suomessa sovelletut uhanalaisuuden arviointiperiaatteet perustuvat Saksassa kehitettyyn arviointimenetelmään (Riecken ym. 1994; Blab ym. 1995). Saksalaista
tai siitä johdettua menetelmää on käytetty useissa muissakin biotooppityyppien uhanalaisuusarvioinneissa
(Nordheim ja Merck 1995; Ssymank ja Dankers 1996;
HELCOM 1998; Essl ym. 2002a, 2002b). Menetelmän

pääkriteerit ovat pinta-alan vähenemisen aiheuttama
uhka sekä laadullisten muutosten aiheuttama uhka,
joiden kautta arvioidaan luontotyypin uhanalaisuus sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Saksassa
arvioinnissa käytettiin lisäkriteerinä palautumiskykyä
esimerkiksi saman uhanalaisuusluokan luontotyyppien
priorisoinnissa. Arvioinnin uhanalaisuusluokat olivat
pitkälti IUCN:n eliölajien uhanalaisuusluokkia vastaavat (IUCN 2001).
Alun perin saksalaista (Riecken ym. 1994; Blab ym.
1995) ja Itävallassa edelleen kehitettyä (Essl ym. 2002a)
uhanalaisuuden arviointimenetelmää muokattiin Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointia varten.
Olennaisin ero Itävallassa käytettyyn menetelmään on
pääkriteereiden alle luotu alakriteeristö, joka ohjaa uhanalaisuusluokan määrittelyä portaittain.

2.2.2

Vaihtoehtoisia uhanalaisuuden arviointitapoja

Suoraviivaisin ja teoriassa paras uhanalaisuuden arviointimenetelmä perustuu siihen, kuinka nopeasti
luontotyypin esiintymät tai niiden keskeiset ominaispiirteet ovat häviämässä Suomesta tai tarkasteltavalta
osa-alueelta. Mitä lähempänä häviämisen ajankohta on,
sitä uhanalaisempi luontotyyppi on kyseessä. Lajien
uhanalaisuuden arvioinnissa tätä periaatetta edustaa
kriteeri E, jossa kvantitatiivisen analyysin perusteella arvioidaan todennäköisyys, joka lajilla on hävitä luonnosta
tietyn ajan sisällä (Rassi ym. 2001). On huomattava, että
luontotyypin uhanalaisuus ei liity pelkästään sen esiintymien täydellisen tuhoutumisen uhkaan, vaan myös
esiintymien laadulliseen, epäsuotuisaan muutokseen.
Tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin vaikeaa, joten pelkästään kehitysennusteeseen perustuva uhanalaisuuden arviointi sisältäisi hyvin hankalasti hallittavia
epävarmuustekijöitä. Myöskään Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa ei käytetty kriteeriä E, vaan arviointi tehtiin muiden kriteerien avulla (Rassi ym. 2001).
Toinen teoriassa hyvä, mutta vaikeasti toteutettava
arviointimenetelmä vertaa luontotyypin nykytilaa suotuisaan tilanteeseen. Suotuisassa tilassa olevan luontotyypin esiintymien määrä, laatu ja esiintymien muodostama verkosto pystyvät turvaamaan luontotyypin ja sille
ominaisen lajiston säilymisen pitkällä aikavälillä, vaikka negatiivista kehitystä olisi jossain määrin jo tapahtunut. Tämän periaatteen mukaisesti luontotyyppi on
sitä uhanalaisempi, mitä enemmän sen tilanne poikkeaa
suotuisasta tilasta negatiiviseen suuntaan. Luontotyypin
esiintymien riittävän määrän ja laadun sekä tarvittavan
verkoston ominaisuuksien määrittäminen jokaiselle
luontotyypille on kuitenkin hyvin vaativa tehtävä, jota
ei olisi pystytty ainakaan ensimmäisessä arvioinnissa
toteuttamaan suurelle luontotyyppijoukolle.
Suomessa käytetyn uhanalaisuuden arviointimenetelmän lähtökohtana on jo tapahtuneen kehityksen arvioiminen. Tämä lähestymistapa poikkeaa teoreettisesti
parhaista arviointiperiaatteista, mutta mahdollistaa jokseenkin luotettavan ja yhtenäisiin periaatteisiin nojautuvan uhanalaisuusarvion tekemisen suurelle joukolle

luontotyyppejä. Myös Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa eniten käytetyt kriteerit A ja B liittyvät tapahtuneeseen kehitykseen populaatiokoossa ja levinneisyys- tai esiintymisalueessa (Rassi ym. 2001; Rautiainen
ym. 2002). Nyt tehty luontotyyppien uhanalaisuuden
arviointi on nähtävä ensimmäisenä askeleena aika ajoin
uusittavien arviointien ketjussa, jossa sekä menetelmää
että sisältöä tarkennetaan sitä mukaa, kun tietoa ja kokemusta kertyy.

2.3

Arviointimenetelmä

2.3.1

Uhanalaisuusluokat
Lajien uhanalaisuusarvioinnin tapaan (IUCN 2003)
myös luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien tarkastelussa on rajattu ensin se luontotyyppien joukko,
johon arviointikriteerejä sovelletaan. Luontotyypit, joihin arviointikriteerejä ei sovelleta, on sijoitettu luokkiin
arvioimatta jätetyt (NE) ja arviointiin soveltumattomat
(NA) (kuva 2).
Arvioimatta jätettyjä (NE) luontotyyppejä ei ole
luetteloitu, mutta periaatteessa niihin voidaan lukea
kussakin luontotyyppiryhmässä nyt käytettyä luokittelua tarkemmat tyypit. Esimerkiksi sisävesissä, joita
tiedon vähäisyyden vuoksi tarkasteltiin lähinnä luontotyyppiyhdistelmätason kokonaisuuksina, arvioimatta

Hävinneet, RE
(Regionally extinct)
Äärimmäisen uhanalaiset, CR
(Critically endangered)
Uhanalaiset
(Threatened)

Erittäin uhanalaiset, EN
(Endangered)
Vaarantuneet,VU
(Vulnerable)
Silmälläpidettävät, NT
(Near threatened)
Säilyvät, LC
(Least concern)
Puutteellisesti tunnetut, DD
(Data deficient)
Arviointiin soveltumattomat, NA
(Not applicable)
Arvioimatta jätetyt, NE
(Not evaluated)

Kuva 2. Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat. Ne vastaavat pääpiirteissään lajien
uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia (Rassi ym. 2001;
IUCN 2003; Mannerkoski ja Ryttäri 2007). Luokka luonnosta
hävinneet (Extinct in the wild, EW) on jätetty pois, koska se
ei sovellu luontotyypeille. Lajeilla käytetyn suomenkielisen
luokkanimen elinvoimainen (Least concern, LC) sijasta luontotyypeillä käytetään luokkanimeä säilyvä.
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jätettiin vesikasvillisuustyypit ja erilaiset pohjatyypit.
Arvioimatta jätettyjä tyyppejä saatetaan ottaa mukaan
arviointiin tulevilla arviointikerroilla.
Arviointiin soveltumattomiksi (NA) on katsottu
rakennetut, viljellyt tai muutoin ihmisen voimakkaasti
muuttamat ympäristötyypit kuten asutustaajamat, pihat,
liikenne-, teollisuus- ja varastoalueet, pellot, puutarhat,
puistot, vieraiden puulajien istutusmetsät, tekoaltaat jne.
Näiden ihmisen toiminnasta riippuvaisten ympäristöjen
uhanalaisuuden arviointi samoilla kriteereillä luonnonympäristöjen kanssa ei ole mielekästä, mutta osalla näistä ympäristöistä voi silti olla arvoa uhanalaistuneiden
luontotyyppien lajiston elinympäristöinä. Tällaisia ns.
uusympäristöjä tarkastellaan lyhyesti tämän julkaisun
luvussa 6, vaikka niiden uhanalaisuutta ei ole arvioitu.
Arvioinnissa ovat sen sijaan mukana karjan laiduntamisen ja niiton synnyttämät perinnebiotoopit, vaikka
niiden synty ja ylläpito edellyttävät ihmisen toimintaa.
Perusteena on, että perinnebiotoopit ovat olleet osa luontoamme pitkään, ja ne ovat pääsääntöisesti lisänneet
luonnon monimuotoisuutta (Pykälä 2001). Myös tietyt
luonnon prosessit (mm. tulva) synnyttävät perinnebiotooppeja vastaavia ympäristöjä, ja esimerkiksi merenranta- ja tulvaniityillä luontaisesti syntyneen niityn ja
perinnebiotoopin erottaminen on vaikeaa. Suomen lajien
uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2001) on tehty vastaavantyyppinen rajaus, kun uus- ja satunnaistulokkaat
sekä vain ihmisen rakentamissa elinympäristöissä elävät
lajit on rajattu arvioinnin ulkopuolelle, mutta muinaistulokkaat on arvioitu.
Luontotyypeistä on seuraavaksi erotettu puutteellisesti tunnetut (DD) eli sellaiset, joita koskevat tiedot
eivät riitä kriteerien mukaisen arvion tekemiseen. Arviointi voidaan tehdä myös asiantuntija-arviona ilman kattavia aineistoja, joten kynnys puutteellisesti tunnetuksi
luokittelemiseen on ollut melko korkea. Lajien uhanalaisuusarviointia vastaavasti myös puutteellisesti tunnetut
ovat periaatteessa arvioituja, koska arviointikriteerejä on
yritetty soveltaa niihin.
Paremmin tunnetut luontotyypit on arvioitu johonkin
seuraavista luokista: hävinnyt, äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen, vaarantunut, silmälläpidettävä tai säilyvä. Uhanalaisiin luontotyyppeihin luetaan
äärimmäisen uhanalaiset, erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet. Kullekin luontotyypille on tehty sekä alueellinen
(ks. luku 2.3.4) että valtakunnallinen uhanalaisuusarvio.
IUCN:n uhanalaisuusluokkien kuvaukset on muokattu luontotyyppejä varten Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin (Rassi ym. 2001) sekä Saksan ja Itävallan biotooppityyppien uhanalaisuusarviointien kriteeristöjen
avulla (Blab ym. 1995; Essl ym. 2002a). On huomattava,
että uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä voi uhata
pelkästään laadullinen heikkeneminen. Pinta-alaltaan
täysin säilynytkin luontotyyppi katsotaan uhanalaiseksi, jos sen keskeiset laadulliset piirteet uhkaavat
hävitä. Osa luontotyypeistä on luonteeltaan sellaisia,
ettei ihmisen toiminta voi olennaisesti vaikuttaa niiden
määrään luonnossa. Esimerkiksi virtavedet eivät häviä,
koska veden kiertokulkua ei voi estää. Erilaisia virtavesiä voidaan silti pitää uhanalaisina, jos niiden raken-
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nepiirteitä on muutettu, veden laatua heikennetty tai
niiden eliöyhteisöt ovat huomattavasti köyhtyneet tai
muuttuneet. Vastaavasti myös lajien uhanalaisuusarvioinnissa on otettu huomioon populaatioiden laadullinen
heikkeneminen, kun on pohdittu, ovatko populaatiot
enää lisääntymiskykyisiä.

IUCN:n uhanalaisuusluokat
luontotyypeille sovellettuina
Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen
kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta. Tarkastelualueet tässä arvioinnissa ovat Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi ja koko Suomi (ks. luku 2.3.4). Poikkeuksena
ovat Itämeren vedenalaiset luontotyypit, joiden uhanalaisuutta on arvioitu viidellä merialueella.
Jos luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu
• äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä tarkastelualueelta, luontotyyppi on äärimmäisen
uhanalainen (CR)
• erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä tarkastelualueelta, luontotyyppi on erittäin
uhanalainen (EN)
• suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta, luontotyyppi on vaarantunut (VU).
Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen
esiintymät ovat taantuneet, mutta se ei täytä vaarantuneen kriteereitä tai jos se on niin harvinainen, että
jo satunnaistekijöiden voidaan ajatella uhkaavan sen säilymistä.
Luontotyyppi on säilyvä (LC), kun se ei kuulu edellä
esitettyihin luokkiin. Säilyvän luontotyypin esiintymiin ja
niiden keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin ei keskipitkällä
aikavälillä kohdistu merkittävää uhkaa hävitä tarkastelualueelta.

Luontotyypin esiintymien tai laadullisten piirteiden häviämisuhkalla tarkoitetaan ihmisen suoraan tai
epäsuorasti aiheuttamaa uhkaa. Ihmisestä riippumaton
uhka vaikuttaa arvioon vain kaikkein harvinaisimpien
ja yleensä samalla pienialaisimpien luontotyyppien arvioinnissa, jossa voidaan ottaa huomioon satunnaistekijöiden aiheuttama uhka. Pelkän luontaisen harvinaisuuden
perusteella luontotyyppi voidaan luokitella korkeintaan
silmälläpidettäväksi, ei uhanalaiseksi. Näin luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi poikkeaa periaatteellisesti eliölajien uhanalaisuusarvioinnista, jossa ihmisen
aiheuttama ja ihmisestä riippumaton häviämisuhka on
otettu huomioon arvioinnissa samalla tavoin (Rassi ym.
2001).

2.3.2

Uhanalaisuuden kriteerit ja niiden käyttö
2.3.2.1

Arviointimenetelmän pääpiirteet
Uhanalaisuuden arviointimenetelmä on esitetty kaaviona kuvassa 3. Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetään kriteerejä A ja B, jotka noudattavat pää-

periaatteiltaan Saksan ja Itävallan arviointimenetelmiä
(Blab ym. 1995; Essl ym. 2002a). Kriteeri A liittyy luontotyypin esiintymien kokonaispinta-alan tai lukumäärän
muutokseen ja kriteeri B niiden laadulliseen kehitykseen.
Tiedon tason salliessa on pyritty käyttämään molempia
kriteerejä. Jos A- ja B-kriteeri antavat eri tuloksen, niistä
valitaan negatiivisempi arvio (suurempi uhanalaisuus).
Tätä arviota korotetaan vielä tarvittaessa luontotyypin
harvinaisuuden tai lievennetään sen yleisyyden perusteella (Y/H-tarkennus). Näin päädytään uhanalaisuuden kokonaisarvioon.
Silloin kun molempia kriteerejä käytetään arvioinnissa, ne on pyrittävä pitämään erillään toisistaan
(kuva 4). Laadun kehityksen arviointi on periaatteessa
laadukkaiden esiintymien osuuden, ei laadukkaiden
esiintymien absoluuttisen määrän kehityksen arviointia, jottei luontotyypin määrän muutos johtaisi samalla
laadun muutokseen. Suurin mahdollinen negatiivinen
laadun muutos voi tarkoittaa sitä, että 1950-luvulla
100 % esiintymistä oli laadukkaita (luonnontilaisen kaltaisia tai ainakin arvokkaita piirteitä omaavia), mutta 2000luvulla sellaisia ei enää ole. Laatu2/Laatu1 on tällöin 0.
Jos puolestaan kaikki olemassa olevat esiintymät ovat
edelleen laadukkaita, Laatu2/Laatu1 = 1. Käytännössä
laadun kehityksen arviointia ei kuitenkaan yleensä ole
pystytty tekemään numeerisilla mittareilla.
Arviointimenetelmää kehitettäessä pohdittiin myös
tarvetta lisäkriteerille C, jota voitaisiin käyttää niillä harvinaisilla luontotyypeillä, joiden tiedetään taantuneen,
mutta joiden kehityksestä ei ole riittävästi tietoa A- tai
B-kriteerien soveltamiseksi. A- ja B-kriteerien käyttämiseen tarvitaan arvioita taantumisen voimakkuudesta,
mutta kriteerissä C olisi riittänyt tietämys, kuinka harvinainen luontotyyppi on sekä perusteltu arvio siitä, että
määrällistä tai laadullista taantumista on tapahtunut tai
on odotettavissa – taantumisen voimakkuutta ei siis olisi
tarvinnut määritellä.
C-kriteeri kuvattiin hankkeen esiselvitysraportissa
(Kontula ja Raunio 2005), ja sen käyttötarvetta tarkasteltiin asiantuntijaryhmissä uhanalaisuusarvioinnin edetessä. Arvioinnin aikana todettiin, että asiantuntija-arvioita käyttäen voidaan tehdä A- tai B-kriteerin mukaiset
uhanalaisuusarviot valtaosalle luontotyyppejä, vaikka

niiden määrän tai laadun kehitystä kuvaavat aineistot
ovat puutteellisia. Lähes tarpeettomaksi todetun lisäkriteerin C käytöstä luovuttiin, jotta arviointimenetelmä
yksinkertaistuisi ja olisi helpommin ymmärrettävissä.
2.3.2.2

Arvioinnin kulku
Luontotyypin uhanalaisuus arvioidaan käymällä ensin
järjestyksessä läpi A-kriteerin (määrän muutos) alakriteerit A1–A3 ja sen jälkeen erikseen B-kriteerin (laadun
muutos) alakriteerit B1–B3 (kuva 3). Arviointi voidaan

Käytetään toista tai molempia kriteerejä
A
Määrän muutos

B
Laadun muutos

A1

Jo tapahtunut kehitys
(50 vuoden aikana)

B1

A2

Kehitysennuste

B2

A3

Varhainen taantuminen

B3

A3 tai B3

Y/H-tarkennus

Negatiivisempi
arvio valitaan

Korotus harvinaisille
ja lievennys yleisille
luontotyypeille

Uhanalaisuusluokka
Kuva 3. Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmä.
Arvioinnin eteneminen kuvataan tekstissä.

Laadukkaat

aa1
1

1950-luku

b1
1

cc11

HHäv.
ä v.

Määrä = a+b+c
Laatu = (a+b) / (a+b+c)

Laadukkaat

2000-luku

aa22

b22

cc22

Häv.
Hä v.

Määrän muutos: Määrä2 / Määrä1
Laadun muutos: Laatu2 / Laatu1

Kuva 4. Luontotyypin esiintymien kehitys 1950-luvulta 2000-luvulle. Värisävyt kuvaavat esiintymien laatua (a = luonnontilaisen kaltaiset tai edustavat esiintymät, b = arvokkaita piirteitä omaavat ja c = heikkolaatuiset, mutta edelleen luontotyyppiin luettavat). Palkin pituus kuvaa esiintymien määrää. Tässä tapauksessa osa esiintymistä on hävinnyt (Häv.) ja osa muuttunut heikkolaatuisiksi (c1) jo ennen 1950-luvun tarkasteluhetkeä. Esiintymien määrän väheneminen on jatkunut 2000-luvulle,
mutta esiintymien laatu ei ole keskimäärin heikentynyt 1950- ja 2000-lukujen välillä, koska eri laatuluokkien osuudet jäljellä
olevista esiintymistä ei ole muuttuneet.
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tehdä myös pelkästään toisen kriteerin perusteella, jos
molempien kriteerien käyttö ei luontotyypin luonteen
vuoksi ole mielekästä tai jos luontotyypin esiintymien
heikko tuntemus ei salli molempien kriteerien käyttöä.
Jos molempia kriteerejä on käytetty, valitaan alustavaksi uhanalaisuusluokaksi negatiivisempi arviointitulos
(korkeampi uhanalaisuusluokka). Tätä alustavaa uhanalaisuusluokkaa korotetaan tarvittaessa luontotyypin
harvinaisuuden perusteella tai lievennetään luontotyypin yleisyyden perusteella (Y/H-tarkennus). A- ja B-kriteerien sekä Y/H-tarkennuksen tarkempi määrittely on
kuvattu seuraavissa luvuissa.
Uhanalaisuusluokan määrittäminen aloitetaan alakriteereistä A1 ja/tai B1 eli arvioimalla viimeisten 50
vuoden aikana tapahtunutta määrällistä ja laadullista
kehitystä (kuva 3). Arviot määrän ja laadun kehityksestä
perustuvat asiantuntija-arvioihin tai tutkimusaineistoihin, jos niitä on ollut käytettävissä.
Koska uhanalaisuus on nimenomaan nykyhetkeen tai
tulevaisuuteen liittyvä ominaisuus, alakriteereiden A1
ja/tai B1 perusteella saatua arviota on tarpeen mukaan
tarkennettu kehitysennusteen eli alakriteerien A2 ja B2
avulla. Kehitysennuste koskee luontotyypin esiintymien
määrällistä (A2) tai laadullista (B2) kehitystä lähitulevaisuudessa (n. 20 vuotta). Kehitysennusteen suomaa
tarkennusmahdollisuutta on käytetty esimerkiksi tapauksissa, joissa uusia luontotyypin esiintymiin kohdistuvia paineita on tullut esiin (uhanalaisuusluokkaa
korotetaan) tai joissa luontotyyppiä aiemmin uhannut
maankäyttö on merkittävästi vähentynyt (uhanalaisuusluokkaa alennetaan).
Alakriteerit A3 ja B3 puolestaan antavat mahdollisuuden korottaa uhanalaisuusluokkaa, jos luontotyypin esiintymien merkittävää taantumista on tapahtunut
jo ennen 1950-lukua. Tähän mennessä tapahtuneeseen
kehitykseen liittyvät alakriteerit (A1, B1, A3, B3) perustuvat samoihin periaatteisiin kuin Saksan ja Itävallan
biotooppien uhanalaisuuden arvioinneissa käytetyt
kriteerit. Saksassa biotooppien kehitystä tarkasteltiin
viimeisimmän 100–150 vuoden ajanjaksolla, eli vertailukohtana oli voimakasta teollistumista edeltänyt maatalousmaisemavoittoinen tilanne 1840–1890-lukujen välillä
(Blab ym. 1995). Itävallassa puolestaan painotettiin viimeaikaista kehitystä eli 1900-luvun jälkipuoliskoa, mutta aineistojen salliessa myös biotooppien varhaisempi
kehitys (1850–1950) tutkittiin, ja arviointia suorittaneilla
asiantuntijoilla oli mahdollisuus korottaa uhanalaisuusluokkaa, jos biotooppi oli jo varhain voimakkaasti vähentynyt (Essl ym. 2002a).
Suomessa vuotta 1950 on käytetty kaikkien luontotyyppien yhteisenä tarkasteluajankohtana. Tämä ei
merkitse sitä, että luontotyyppien olisi katsottu olleen
1950-luvulla optimitilassa, vaikka tietyissä luontotyyppiryhmissä merkittävin taantuminen on tapahtunut juuri
1950-luvun jälkeen (esim. soiden ojitukset). Varhaisempaa ajankohtaa, esimerkiksi 1900-luvun alkua, ei valittu
siitä syystä, että luontotyyppejä koskevat tietoaineistot
ulottuvat vain harvoin 100 vuoden taakse. Alakriteerit
A3 ja B3 mahdollistavat uhanalaisuusluokan korottamisen niissä tapauksissa, joissa tuhoisaa, ihmisen aiheuttamaa kehitystä on tapahtunut jo ennen 1950-lukua.
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Yleisyys/harvinaisuus-tarkennuksella voidaan
korottaa harvinaisten luontotyyppien uhanalaisuusluokkaa ja alentaa yleisten luontotyyppien uhanalaisuusluokkaa. Alun perin harvinaisesta, kohtalaisesti
taantuneesta luontotyypistä voi olla jäljellä enää niin
vähän esiintymiä, että niiden säilyminen on uhattua jo
satunnaistekijöiden vuoksi. Toisaalta taas voimakkaammin taantuneen, mutta edelleen yleisen luontotyypin
määrä voi taantumisesta huolimatta olla vielä lähellä
suotuisaa tasoa.
Kun A- ja/tai B-kriteerin kaikki alakriteerit sekä yleisyys/harvinaisuus-tarkennus on käyty läpi menetelmän
mukaisesti (ks. tarkemmin seuraavista luvuista), saadaan kokonaisarvio eli jokin seuraavista uhanalaisuusluokista:
0
1
2
3
4
5
-

RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD

Hävinnyt
Äärimmäisen uhanalainen
Erittäin uhanalainen
Vaarantunut
Silmälläpidettävä
Säilyvä
Puutteellisesti tunnettu
Ei esiinny alueella

2.3.2.3

Kriteeri A:
luontotyypin esiintymien määrällinen muutos
Kriteerissä A luontotyypin määrä tarkoittaa kaikkien
luontotyyppiin luettavissa olevien esiintymien pintaalaa tai lukumäärää, eikä sitä ole rajattu vain laadultaan
heikentymättömiin esiintymiin. Kriteeriä A käytetään
muutoksissa, joissa luontotyypin esiintymien katsotaan
häviävän, ei vain huononevan (laatua tai laadukkaiden
esiintymien osuutta käsitellään B-kriteerissä).
Kriteeri A on jaettu kolmeen alakriteeriin, joista ensimmäinen eli määrällinen muutos viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana (A1) toimii uhanalaisuusluokan määrittämisen lähtökohtana. Alakriteereissä A2
ja A3 tätä alustavaa luokkaa tarkennetaan arvioimalla, jatkuuko samankaltainen kehitys tulevaisuudessa,
ja onko merkittävää taantumista tapahtunut jo ennen
1950-lukua.
Alakriteerissä A1 on tarkasteltu luontotyypin esiintymien määrällistä kehitystä viimeisten 50 vuoden aikana. Jos 1950-luvulta ei ole ollut saatavissa tietoja, 50
vuoden takainen tilanne on pyritty päättelemään muilta
ajankohdilta peräisin olevien tietojen avulla asiantuntija-arviona.
Alakriteerin A1 asteikko noudattaa lajien uhanalaisuusarvioinnin kriteerin A (populaation pieneneminen) asteikkoa (Rassi ym. 2001). Itävallan biotooppien
uhanalaisuusarvioinnissa (Essl ym. 2002a) pinta-alan
vähenemisen asteikko oli muutoin sama, paitsi että
äärimmäisen uhanalaisen raja-arvo oli 90 % eikä 80 %.
Saksan biotooppien uhanalaisuusarvioinnissa (Riecken
ym. 1994) määrän vähenemiselle ei sen sijaan ollut lainkaan prosenttiasteikkoa. Ekologista teoriapohjaa, jolle

2.3.2.4

Kriteerin A käyttö
A1 Määrässä havaittu, arvioitu, päätelty tai
epäilty muutos viimeisten 50 vuoden aikana:
• luontotyypin esiintymät ovat hävinneet
tarkastelualueelta → 0 (RE)
• luontotyypin esiintymät ovat vähentyneet
≥ 80 % → 1 (CR)
• luontotyypin esiintymät ovat vähentyneet
50–80 % → 2 (EN)
• luontotyypin esiintymät ovat vähentyneet
20–50 % → 3 (VU)
• luontotyypin esiintymät ovat vähentyneet lähes
20 % → 4 (NT)
• luontotyypin esiintymät eivät ole merkittävästi
vähentyneet → 5 (LC).
A2 Ennustettu tai epäilty määrällinen muutos
tulevaisuudessa:
• jos jo havaittu negatiivinen kehitys on selvästi hidastunut lähimenneisyydessä tai sen odotetaan selvästi hidastuvan lähitulevaisuudessa,
uhanalaisuusluokkaa voidaan lieventää yhdellä
luokalla TAI
• jos jo havaitussa negatiivisessa kehityksessä on lähimenneisyydessä tapahtunut tai on lähitulevaisuudessa odotettavissa käänne parempaan suuntaan,
uhanalaisuusluokkaa voidaan lieventää kahdella
luokalla TAI
• jos negatiivinen kehitys on vasta alkanut tai selvästi kiihtynyt lähimenneisyydessä tai sen odotetaan
alkavan lähitulevaisuudessa, uhanalaisuusluokkaa
voidaan korottaa yhdellä luokalla.
A3 Havaittu, arvioitu, päätelty tai epäilty
väheneminen ennen 1950-lukua:
• jos luontotyypin esiintymien määrä on ihmisen toiminnan vuoksi merkittävästi vähentynyt jo ennen
1950-lukua, uhanalaisuusluokkaa voidaan korottaa yhdellä luokalla.

luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin määrällinen
kriteeristö voitaisiin rakentaa, ei toistaiseksi ole. A1-kriteerin asteikko otettiin hankkeessa käyttöön ehdollisena,
ja sen korjaamistarvetta tarkasteltiin hankkeen puolivälissä saatujen arviointikokemusten perusteella. Mikään
arvioinnin asiantuntijaryhmistä ei kuitenkaan pitänyt
tarpeellisena asteikon prosenttirajojen muuttamista,
joten esiselvityksessä (Kontula ja Raunio 2005) esitetty
asteikko säilytettiin arvioinnin loppuun saakka.
Alakriteerejä A2 ja A3 on käytetty niissä tapauksissa,
joissa luontotyypin esiintymien määrällisestä kehityksestä ei saada riittävää kuvaa tarkastelemalla pelkästään
vuoden 1950 jälkeen tapahtunutta muutosta. Alakriteerin
A1 antamaa uhanalaisuustasoa on tarkennettu alakriteerissä A2, jos määrällinen kehitys on selvästi muuttunut
lähimenneisyydessä tai sen odotetaan selvästi muuttuvan lähitulevaisuudessa verrattuna viimeisten 50 vuoden yleistrendiin. Jos merkittävää määrällistä, ihmisestä
johtuvaa taantumista on arvioitu tapahtuneen jo ennen
1950-lukua, luontotyypin uhanalaisuustasoa on korotettu alakriteerissä A3.

Kriteeri B:
luontotyypin esiintymien laadullinen muutos
Luontotyypin esiintymien laatua arvioitaessa on tarkasteltu sekä yksittäisiä esiintymiä että niiden muodostamaa
verkostoa. Luontotyypin laatu voidaan jakaa kolmeen
päätekijään: luontotyypille ominaiset rakennepiirteet,
luontotyyppiä ylläpitävät toiminnalliset piirteet sekä
luontotyypille ominaiset lajistolliset piirteet.
Luontotyypin esiintymien laadun kannalta tärkeitä
rakennepiirteitä ovat esimerkiksi:
• metsäluontotyypeillä elävän ja kuolleen puuston
ominaisuudet (puuston kerroksellisuus, lahopuun runsaus, aikaisemman puusukupolven
esiintyminen) tai ojitus- ja maanmuokkaustilanne
• virtavesissä uomien luonnontilaisuus (perkaukset, oikaisut ja patoamiset)
• suoyhdistymillä suurmuodon eheys, mätäs-,
väli- ja rimpipinnan osuudet, puustorakenteen
luonnontilaisuus
• niityillä avoimuus, kasvillisuuden mataluus ja
rantaniityillä vyöhykkeisyys
• paahdeympäristöissä (esim. harjujen valorinteet)
maapaljastumien esiintyminen
• Itämeressä päällyslevien määrä uposkasveilla,
uposkasvien versotiheys tai biomassa, veden
laatu.
Luontotyypin esiintymien laatuun vaikuttavia
toiminnallisia piirteitä ovat esimerkiksi:
• metsissä metsäpalot
• soilla ja vesistöissä hydrologia
• soilla turpeen kertyminen
• perinnebiotoopeilla laidunnus ja niitto
• tulvarannoilla säännöllinen tulviminen ja sedimentin kertyminen
• maankohoamisrannoilla luontainen sukkessiokehitys.
Luontotyypin esiintymien laatuun vaikuttavia lajistollisia piirteitä ovat esimerkiksi:
• metsissä lahopuuhun sitoutunut lajisto, harjumetsissä lisäksi valorinnelajisto, nuorissa
metsissä palaneeseen puuhun sitoutunut lajisto,
jalopuumetsissä jalopuista riippuvainen lajisto
• perinnebiotoopeilla monilajisuus (korkea lajimäärä)
• edustavuutta ilmentävä lajisto (kyseiselle luontotyypille tyypillinen lajisto sekä luontotyyppiin
erikoistuneet spesialistit)
• luontotyypin rakenteeseen, toimintaan tai muuhun lajistoon poikkeuksellisen paljon vaikuttavat
avainlajit (esim. jalopuut)
• esiintymäverkoston riittävyyteen liittyen kaikilla
luontotyypeillä: heikosti kolonisoivien (uusia
alueita asuttamaan pystyvien) lajien esiintymäverkosto
• laadullista heikentymistä ilmentävä lajisto (esim.
vieraslajit, rantaniityillä järviruoko).
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Eri luontotyyppien rakenteelle, toiminnalle ja lajistolle tärkeät laatutekijät vaihtelevat huomattavasti eri luontotyyppien välillä. Tämän vuoksi asiantuntijaryhmien
on täytynyt määritellä laadun arvioinnissa käytettävät
ominaisuudet luontotyyppikohtaisesti sekä skaalata
luontotyyppiryhmänsä sisällä laadullisen muutoksen
voimakkuutta.
Kriteeri B on A:n tapaan jaettu kolmeen alakriteeriin.
Alakriteerissä B1 luontotyypin esiintymien rakenteellista, toiminnallista ja lajistollista laatua sekä koko esiintymäverkoston toimivuutta on pyritty tarkastelemaan
kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana on vuoden 1950 jälkeen tapahtunut laadullinen kehitys. Alakriteerin B1
asteikosta puuttuu vaihtoehto 0 (uhanalaisuusluokka
RE), koska luontotyypin esiintymien täydellinen häviäminen on todettu kriteerissä A siinäkin tapauksessa,
että häviämisen on aiheuttanut esiintymien vähittäinen
laadullinen heikkeneminen. Luontotyyppi saa uhanalaisuusluokan hävinnyt (RE) vasta silloin, kun sen kaikki
esiintymät ovat hävinneet, mutta ei vielä silloin, kun sen
laadukkaat esiintymät ovat hävinneet.
Alakriteereillä B2 ja B3 on alustavaa uhanalaisuustasoa tarkentava tehtävä vastaavalla tavalla kuin A-kri-

Kriteerin B käyttö
B1 Laadussa havaittu, arvioitu, päätelty tai
epäilty muutos viimeisten 50 vuoden aikana:
• luontotyypin

esiintymien laatu on heikentynyt
äärimmäisen voimakkaasti → 1 (CR)
• luontotyypin

esiintymien laatu on heikentynyt
erittäin voimakkaasti → 2 (EN)
• luontotyypin

esiintymien laatu on heikentynyt
voimakkaasti → 3 (VU)
• luontotyypin

esiintymien laatu on heikentynyt
melko voimakkaasti → 4 (NT)
• luontotyypin

esiintymien laatu ei ole merkittävästi heikentynyt → 5 (LC).
B2 Ennustettu tai epäilty laadullinen muutos
tulevaisuudessa:
• jos
 jo havaittu negatiivinen kehitys on selvästi hidastunut lähimenneisyydessä tai sen odotetaan
selvästi hidastuvan lähitulevaisuudessa, uhanalaisuusluokkaa voidaan lieventää yhdellä luokalla
TAI
• jos
 jo havaitussa negatiivisessa kehityksessä on lähimenneisyydessä tapahtunut tai on lähitulevaisuudessa odotettavissa käänne parempaan suuntaan,
uhanalaisuusluokkaa voidaan lieventää kahdella
luokalla TAI
• jos
 negatiivinen kehitys on vasta alkanut tai selvästi kiihtynyt lähimenneisyydessä tai sen odotetaan
alkavan lähitulevaisuudessa, uhanalaisuusluokkaa
voidaan korottaa yhdellä luokalla.
B3 Havaittu, arvioitu, päätelty tai epäilty
laadullinen heikkeneminen ennen 1950-lukua:
• jos
 luontotyypin esiintymien laatu on ihmisen toiminnan vuoksi merkittävästi heikentynyt jo ennen
1950-lukua, uhanalaisuusluokkaa voidaan korottaa yhdellä luokalla.
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teerin alakriteereillä. Alakriteereitä B2 ja B3 käyttäen
arvioidaan, millaisena luontotyypin esiintymien laadullinen kehitys jatkuu tulevaisuudessa, ja onko merkittävää laadullista heikkenemistä tapahtunut jo ennen
1950-lukua.
On huomattava, että luontotyypin esiintymien hyvä
laatu ei aina suoraan rinnastu koskemattomuuteen tai
luonnontilaisuuteen. Esimerkiksi perinnebiotoopeilla
edustavuus liittyy pitkään jatkuneeseen perinteiseen
maankäyttöön, ja myös joissain luonnonympäristöissä
eri tavoin hyödynnetyt esiintymät saattavat olla ekologisesti laadukkaita.
Luontotyypin esiintymien voidaan katsoa olevan
laadultaan hyvässä tilassa (luonnontilaisen kaltaiset tai
edustavat esiintymät, vrt. kuva 4), jos esimerkiksi
• metsäisen luontotyypin esiintymillä ihmistoiminnan merkit ovat vähäiset ja lahopuustoa on
runsaasti (karuimpia tyyppejä lukuun ottamatta)
• ojitukset tai muu maankäyttö eivät ole muuttaneet suoluontotyypin esiintymien hydrologiaa
eikä niillä ole merkittäviä hakkuita
• virtavesityypin uoma ja hydrologia ovat pääosin
luonnontilassa ja valuma-alueella on niukasti (jos
lainkaan) veden laatuun haitallisesti vaikuttavia
tekijöitä kuten peltoja tai ojituksia
• perinnebiotoopilla perinteinen tai lähes perinteinen maankäyttö on jatkunut katkeamattomana
kauan ja jatkuu yhä.
Luontotyypin esiintymillä on muuttuneisuudestaan
huolimatta edelleen arvokkaita piirteitä (vrt. kuva 4),
jos esimerkiksi
• metsäisen luontotyypin esiintymät ovat lievästi
käsiteltyjä, mutta niissä on edelleen luonnonmetsille ominaisia piirteitä kuten puuston eri-ikäisyyttä ja lahopuuta
• ojitukset tai muu maankäyttö eivät ole merkittävästi muuttaneet suoluontotyypin esiintymien
hydrologiaa, mutta puustoa on käsitelty jonkin
verran
• virtavesityypin esiintymät ovat rakenteeltaan
osittain muuttuneet, mutta niiden eliöyhteisöt
ovat muutoksen jälkeen ainakin osin palautuneet
• perinnebiotoopin perinteinen maankäyttö on
päättynyt, mutta luontotyypille ominaista kasvillisuutta ja rakennepiirteitä on vielä jäljellä.
Luontotyyppien heikkolaatuisia esiintymiä (vrt. kuva
4) ovat esimerkiksi
• puustoltaan ja maaperältään voimakkaasti käsitellyt metsäisen luontotyypin esiintymät (puusto
yksijaksoista, lahopuuta ei juuri ole, maa on
muokattua tai ojitettua)
• suoluontotyypit, joilla hydrologiset muutokset
ovat aiheuttaneet suolajiston taantumisen ja
puustoa on käsitelty voimakkaasti
• virtavedet, jotka on perattu ja joiden valumaalueella ja lähiympäristössä on runsaasti veden
laatua heikentäneitä peltoja ja ojituksia

• p
 erinnebiotoopit, joilla perinteinen maankäyttö
on päättynyt ja joiden kasvillisuus on muuttunut
(rehevöitynyt, usein osin pensoittunut), mutta
esiintymät ovat edelleen tunnistettavissa kyseiseksi luontotyypiksi.
Jos vain hyvin pieni osa luontotyypin esiintymistä
on rakenteeltaan, toiminnaltaan ja lajistoltaan hyvässä
tilassa eli luonnontilaisen kaltaisia (luonnonympäristöt)
tai edustavia (perinnebiotoopit), ja näiden lisäksi vain
pienellä osalla esiintymistä on jäljellä joitakin arvokkaita
piirteitä, luontotyypin esiintymien laadun voidaan todeta heikentyneen äärimmäisen voimakkaasti (uhanalaisuusluokka 1, CR). Laatuluokituksen toisessa ääripäässä
ovat luontotyypit, joiden esiintymistä valtaosa on luonnontilaisen kaltaisia (luonnonympäristöt) tai edustavia
(perinnebiotoopit). Näitä luontotyyppejä ei pidetä laadullisesti uhattuina (uhanalaisuusluokka 5, LC).
Luontotyypin esiintymien laadun arvioinnissa on pyritty ottamaan huomioon myös esiintymien muodostaman verkoston ominaisuudet (esiintymien määrä, koko,
muoto ja yhteydet toisiinsa), koska ne vaikuttavat pitkällä aikavälillä yksittäisten esiintymien laatuun lajien
kolonisaatiomahdollisuuksien kautta. Mitä laajempia ja
lähempänä toisiaan luontotyypin esiintymät ovat, sitä
paremmat mahdollisuudet luontotyypille ominaisella
lajistolla on menestyä esiintymien verkostossa.

nen taantuminen on voitu ottaa huomioon jo alakriteerissä B1, ja jos näin on tehty, uhanalaisuusluokkaa ei ole
enää korotettu Y/H-tarkennuksen perusteella.
On huomattava, että pelkkä harvinaisuus ilman jo
tapahtunutta tai odotettavissa olevaa taantumista ei ole
johtanut uhanalaisuuteen, mutta harvinaisimmat luontotyypit on voitu nostaa Y/H-tarkennuksen perusteella
silmälläpidettäviksi. Esimerkkejä Suomessa hyvin harvinaisista, mutta ei juurikaan taantuneista luontotyypeistä
ovat tunturien ravinteiset lumenviipymät ja kalkkivyörysorat.
Yleisyyden vaikutus uhanalaisuuteen riippuu kunkin
arvioitavan luontotyypin luonteesta ja siihen kohdistuvien uhkien vaikutustavoista, joten yleisyyslievennyksen
käyttö on jätetty harkittavaksi jokaisella luontotyypillä
erikseen.
Hankkeen esiselvitysraportissa (Kontula ja Raunio
2005) kuvatussa arviointimenetelmässä uhanalaisuusluokan tarkentaminen luontotyypin harvinaisuuden
tai yleisyyden perusteella sisältyi A- ja B-kriteereihin.
Esitystapaa päätettiin kuitenkin muuttaa siirtämällä
Y/H-tarkennus erilleen A- ja B-kriteereistä. Arvioinnin
lopputuloksiin tällä muutoksella ei ollut vaikutusta.
Muutoksen perusteina olivat tulostaulukoiden vertailun
helpottuminen ja arvioinnin päättelyketjun läpinäkyvyyden parantaminen.

2.3.2.5

2.3.2.6

Uhanalaisuusluokan tarkentaminen luontotyypin
harvinaisuuden tai yleisyyden perusteella
Kun luontotyypille on saatu kriteerien A ja/tai B mukaiset arviointitulokset ja valittu niistä negatiivisemman
tuloksen antanut alustavaksi uhanalaisuusluokaksi, tälle
tehdään vielä tarvittaessa yleisyys/harvinaisuus-tarkennus (Y/H-tarkennus). Alustavaa uhanalaisuusluokkaa
voidaan korottaa yhdellä luokalla, jos luontotyyppi on
erittäin harvinainen tai lieventää yhdellä luokalla, jos
luontotyyppi on yleinen.
Y/H-tarkennuksen harvinaisuuskorotuksen käyttö
varattiin lähinnä niille luontotyypeille, jotka ovat niin
harvinaisia, että niitä uhkaavat jo pelkät satunnaistekijät. Täsmällistä pinta-alarajaa tai esiintymien lukumäärää harvinaisuuskorotuksen käyttämiseksi ei voitu
määritellä luontotyyppien erilaisuuden vuoksi, mutta
yhteistä ohjenuoraa on hahmoteltu luontotyypin 10 x 10
km2 -esiintymisruutujen määrän avulla. Harvinaisuuskorotuksen harkintarajan suuruusluokkana on yleensä
pidetty noin 10–20 ruutua. Korotustarvetta on harkittu
suhteessa mahdollisesti uhkaaviin satunnaistekijöihin.
Esimerkiksi yli 100 rantaniityn joukko voi sijaita muutamalla kymmenellä 10 x 10 km2 -esiintymisruudulla, jotka
ovat kuitenkin sijoittuneet vain muutamalle joelle. Tällöin uhkien osuminen niihin on todennäköisempää kuin
jos esiintymät olisivat sijoittuneet useammille joille.
Harvinaisuuskorotusta voidaan käyttää myös tapauksissa, joissa luontotyypin esiintymäverkosto on
muuttunut niin harvaksi, ettei luontotyypille ominaisen
lajiston enää uskota pystyvän leviämään laikulta toiselle.
Esiintymäverkoston ominaisuuksista johtuva lajistolli-

Kokonaisarvion muodostaminen
Kun uhanalaisuuden arviointimenetelmän kaikki vaiheet
on käyty järjestyksessä läpi, saadaan kokonaisarvio eli
luontotyypin uhanalaisuusluokka. Jos A- ja B-kriteeri antavat eri arviointituloksen, niistä valitaan negatiivisempi
arvio (suurempi uhanalaisuus). Mikäli luontotyyppi ei
ole erityisen harvinainen tai yleinen, kokonaisarvioksi
tulee suoraan tämä arvio. Mikäli luontotyyppi on erittäin harvinainen, tätä negatiivisempaa tulosta voidaan
korottaa vielä yhdellä luokalla. Jos taas luontotyyppi
on yleinen, negatiivisempaa tulosta voidaan lieventää
yhdellä luokalla.
Arvioinnin tulos ei muodostu mekaanisesti suoraan
aineistojen antamista pinta-ala- tai laatutiedoista, vaan
lisäksi on käytettävä asiantuntijoiden harkintaa. Arviointikriteereillä määritellään, mitä uhanalaisuuteen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan, miten niitä painotetaan suhteessa toisiinsa ja missä järjestyksessä niitä tarkastellaan,
mutta asiantuntijaryhmän on menetelmän soveltamisen
eri vaiheissa tulkittava, kuinka kriittinen vaikutus eri
tekijöillä on luontotyypin esiintymiin ja kuinka luotettavina pidetään erilaisia, usein puutteellisia tietolähteitä.
Tämänkaltainen asiantuntija-arvioiden käyttö kuuluu
menetelmään.
Joissakin tapauksissa asiantuntijaryhmä on kuitenkin pitänyt perusteltuna tehdä menetelmän antamasta
lopputuloksesta poikkeavan kokonaisarvion. Nämä
varsin harvat tapaukset on merkitty tulostaulukoihin
kokonaisarvion jälkeisellä tähdellä (*). Näin on saatettu
menetellä mm. silloin, kun määrän ja laadun perusteella saadut arviot poikkeavat merkittävästi toisistaan, ja
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asiantuntijaryhmän mielestä suoraviivainen kokonaisarvion muodostaminen ei kuvastaisi luontotyypin todellista tilaa. Kun kiinnostuksen kohteena on yksittäisen
luontotyypin tilanne, määrän ja laadun arviointitulosta
on syytä tarkastella erikseen eikä pitäytyä ainoastaan
kokonaisarviossa, joka aina jossakin määrin hävittää
informaatiota. Kokonaisarvioita kuitenkin tarvitaan tulosten yhteenvetoja ja vertailuja varten.

2.3.3

Arvioinnin toteutus ja siinä
kohdattuja ongelmia
Arvioinnin käytännön toteutusta ja kriteerien soveltamista esitellään tarkemmin luontotyyppien pääryhmittäin luvussa 3. Luontotyyppiluokittelun kehittämisen
jälkeen asiantuntijaryhmien tehtävänä oli uhanalaisuuskriteerien mukaisen määrä- ja laatutiedon kokoaminen olemassa olevista kirjallisuus-, paikkatieto- ja
maastokartoitusaineistoista. Myös uutta tietoa tuotettiin
paikkatietoanalyysien, vanhoista inventointiaineistoista tehtyjen uusien laskentojen ja erilaisten aineistojen
yhdistämisen avulla sekä eräissä tapauksissa myös
maastotarkistuksin. Muutamien harvinaisimpien luontotyyppien esiintymätiedot koottiin arvioinnin aikana
paikkatietoaineistoiksi.
Laajamittaisesta tiedonkeruusta huolimatta uhanalaisuusarvioinnin kriteerien käytön suurimpana ongelmana on ollut luontotyyppiaineistojen puutteellisuus tai
suoranainen puuttuminen. Osaa nyt arvioiduista luontotyypeistä ei ole otettu huomioon luontokartoituksissa,
tai kartoituksia on tehty hyvin niukasti kuten Itämeren
vedenalaisilla luontotyypeillä. Luontotyyppien esiintymien määrään liittyviä aineistoja on ollut käytettävissä
enemmän kuin laatuaineistoja. Nykyistä tai viimeaikaista tilannetta kuvaavia aineistoja on ollut saatavilla useammin kuin historiallisia aineistoja.
Asiantuntija-arvioiden merkitys on ollut suuri, kun
kriteerejä on pyritty aineistojen puutteellisuudesta huolimatta käyttämään. Parhaat ja kattavimmatkin aineistot ovat tarvinneet tulkintansa tueksi asiantuntijoiden
näkemystä. Varsin tavallinen tilanne arvioinnissa on
ollut myös se, että määrän tai laadun kehityksestä on
kartoituksin kerättyä tietoa vain yleisellä tasolla, ja tarkempien tyyppien uhanalaisuuden arviointi perustuu
asiantuntijoiden omiin havaintoihin tai kirjallisuudesta
saatuihin hajanaisiin tietoihin. Asiantuntijanäkemystä
on tarvittu myös alueellisista aineistoista tehtäviin valtakunnallisiin tai osa-alueita koskeviin yleistyksiin. Asiantuntija-arvion merkitys on ollut erityisen suuri laadun
kehityksen arvioinnissa. Usein luontotyypin kehitystä
on jouduttu arvioimaan epäsuorin menetelmin. Kun
aineistot luontotyypin esiintymistä tai niiden laadusta
ovat olleet puutteellisia, kehityksestä on tehty päätelmiä esimerkiksi esiintymiin kohdistuvien paineiden tai
uhkatekijöiden kautta.
Laatukriteerin (B) käyttö koettiin vaikeaksi, koska
asiantuntijaryhmät joutuivat nimeämään arvioinnissa
käytettävät luontotyyppikohtaiset laatutekijät ja skaalaamaan niissä tapahtuneiden muutosten vakavuuden.
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Laatukriteerin käyttöön liittyy näin arvioinnin epäyhtenäisyyden riski. Subjektiivisuutta on kuitenkin pyritty
vähentämään vertailemalla ja yhtenäistämällä asiantuntijaryhmien tekemiä linjauksia koko arvioinnin ajan.
Luontotyyppien laadun heikkenemisestä aiheutuva
uhanalaisuus saattaa olla vaikeampi ymmärtää kuin
määrän vähenemiseen perustuva uhanalaisuus. Uhanalaisuuskäsite on totuttu liittämään lajeihin tai niiden
populaatioihin, jolloin se on mielletty selvemmin määrään (yksilöjoukon häviämiseen) liittyväksi. Luontotyypit voivat kuitenkin olla uhanalaisia myös esiintymien
laadun heikkenemisen vuoksi, jolloin edelleen yleinen
tai jopa runsastunut luontotyyppi nimetään uhanalaiseksi esiintymien heikon laadun vuoksi. Kuitenkin myös
lajien uhanalaisuusarvioinnissa on jouduttu pohtimaan
populaatioiden laadullista heikkenemistä eli sitä, milloin
ne eivät enää ole lisääntymiskykyisiä, vaikka esiintymiä
tai yksilöitä olisi jäljellä paljonkin.

2.3.4

Suomen aluejako

Maantieteellisesti laaja-alaisissa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinneissa tarkasteltava alue on yleensä jaettu luonnonmaantieteellisiin osa-alueisiin (esim. Riecken
ym. 1994; Rodwell ja Cooch 1997; Essl ym. 2002b). Myös
Suomessa valtakunnallisen uhanalaisuusarvion lisäksi
kunkin luontotyypin uhanalaisuutta on tarkasteltu alueellisella tasolla. Osa-alueiden käyttö nähtiin tarpeelliseksi, koska Suomen eri osissa on suuria eroja ihmisen
toimien voimakkuudessa, jolloin luontotyyppeihin kohdistuva uhka vaihtelee alueellisesti.
Hankkeen esiselvitysvaiheessa harkittiin mm. perinteisten eliömaakuntien (21 kpl) tai lajien alueellisen
uhanalaisuuden arvioinnissa käytettyjen metsäkasvillisuusvyöhykkeiden lohkojen (11 kpl) käyttöä arvioinnin
osa-alueina. Näin tarkan aluejaon käyttöä pidettiin kuitenkin luontotyyppien ensimmäiselle uhanalaisuusarvioinnille liian työläänä, koska osa-alueiden arvioinnissa
aineistotarkastelut on tehtävä jokaiselle osa-alueelle
erikseen.
Arvioinnissa päädyttiin kahden osa-alueen käyttöön.
Uhanalaisuuden arviointi ja aineistotarkastelut on tehty
erikseen Etelä- ja Pohjois-Suomelle, jotka on rajattu kuvassa 5a esitetyllä tavalla. Etelä-Suomen muodostavat
hemi-, etelä- ja keskiboreaalinen metsäkasvillisuusvyöhyke ja Pohjois-Suomen pohjoisboreaalinen metsäkasvillisuusvyöhyke. Keski- ja pohjoisboreaalisen vyöhykkeen
raja noudattaa lajien alueellisen uhanalaisuuden arviointia varten tarkistettua vyöhykerajaa (Ulvinen ym. 2002).
Koko maan arvio ei ole keskiarvo osa-alueiden arvioista,
vaan uhanalaisuusarvioinnin menetelmää on sovellettu erikseen kaikilla osa-alueilla. Itämeren vedenalaiset
luontotyypit arvioitiin muista luontotyyppiryhmistä
poiketen viisiosaisella merialuejaolla (kuva 5b), koska
merialueiden välillä on huomattavia eroja sekä luontaisissa ympäristöoloissa että veden laadussa.
On selvää, ettei kahden osa-alueen käyttö tai mikään
muukaan yksittäinen jakotapa sovellu yhtä hyvin kaikille luontotyypeille. Suo- ja metsäluontotyypeillä keskibo-
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reaalisen vyöhykkeen arvioiminen erikseen olisi resurssien salliessa ollut informatiivisempi lähestymistapa.
Useimpien ryhmien kannalta kahtiajako on kuitenkin
melko toimiva kuvatessaan maankäytön intensiivisyyseroja etelä-pohjoissuunnassa.
Suomen kahtiajaossa osa-alueet ovat suuria, ja monien luontotyyppien tilanteen (runsaus, muuttuneisuus,
uhanalaisuus) on todettu vaihtelevan osa-alueiden sisällä. Vaikka osa-alueelle on nyt annettu yksi uhanalaisuusarvio, arvion perusteluissa ja luontotyypin kuvauksessa
on voitu tarkemmin kuvata uhanalaisuuden ja muiden
ominaisuuksien seudullista vaihtelua (loppuraportin
osa 2).

a)

b)
Perämeri

Merenkurkku

Selkämeri

Ahvenanmaa ja
Saaristomeri

Suomenlahti

Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät
Arvioiduille luontotyypeille on lueteltu sekä uhanalaistumisen syyt (menneisyys ja nykyhetki) että uhkatekijät (tulevaisuus). Uhanalaistumisen syillä tarkoitetaan
luontotyypin nykyiseen tilanteeseen johtaneita, menneisyydessä vaikuttaneita tai yhä vaikuttavia negatiivisia
tekijöitä. Uhanalaistumisen syyt on määritelty hävinneille (RE), uhanalaisille (CR, EN, VU) ja silmälläpidettäville (NT) luontotyypeille. Uhkatekijöillä puolestaan
tarkoitetaan tulevaisuudessa todennäköisesti vaikuttavia uhkia, jotka ovat nyt ennakoitavissa. Ne voivat olla
samoja kuin uhanalaistumisen syyt tai poiketa niistä.
Uhkatekijöitä on voitu luetella myös säilyville (LC) ja
puutteellisesti tunnetuille (DD) luontotyypeille. Sekä
uhanalaistumisen syyt että uhkatekijät tarkoittavat ihmisen toimia, joiden vaikutukset kohdistuvat luontotyyppiin joko suoraan tai välillisesti.
Luontotyyppien uhanalaistumisen syiden ja uhkatekijöiden luettelo (taulukko 4, luku 3) on laadittu lajien
uhanalaisuusarvioinnissa käytetyn luettelon (Rassi ym.
2001) perusteella. Vain lajeihin liittyvät uhat (pyynti,
keräily, häirintä, kilpailu, risteytyminen ja kannan vaihtelut) on poistettu. Myös peltomaiden muutokset on
poistettu, koska peltomaiden uhanalaisuutta ei ole arvioitu. Uusia, lajien uhanalaisuusarvioinnissa mainitsemattomia tai näin tarkasti erittelemättömiä uhkatekijöitä
ovat mm. ylilaidunnus (lähinnä porojen aiheuttama),
pellonraivaus, niittyjen rehevöityminen, pohjaveden
otto, vesiliikenne, vesien rehevöityminen, rehevöittävä
laskeuma ja vieraslajit. Ihmisen toiminnan aiheuttama
ilmastonmuutos on otettu mukaan silloin, kun sen oletetaan vaikuttavan luontotyypin esiintymiin jo lähitulevaisuudessa.
Luettelossa käytetyt lyhenteet on pyritty muodostamaan mahdollisimman loogisiksi, mutta samalla on haluttu säilyttää lajien uhanalaisuusarvioinnissa käytetyt
lyhenteet. Jos uhkatekijässä on lajien uhanalaisuusarviointiin verrattuna huomattavaa sisältöeroa, sen lyhennettä on muutettu.
Kaikilla luontotyypeillä yhtenäisesti käytettävää uhkatekijäluetteloa tarvitaan yhteenvetoihin ja eri luontotyyppien välisiin vertailuihin. Toisaalta kaavamaisen
luettelon käyttö voi myös hävittää informaatiota, kun
luontotyyppikohtaisia painotuksia tai erityispiirteitä ei
voi esittää. Tämän vuoksi muualla julkaisussa kuin yhteenvedoissa ja taulukkoesityksissä on tarpeen mukaan
käytetty uhkatekijäluettelon sanamuodoista poikkeavia
uhkien kuvauksia, jotta juuri kyseiselle luontotyypille
ominaiset uhat tulevat tarkemmin kuvatuiksi. Loppuraportin osan 2 luontotyyppikuvauksissa uhat on kirjattu
vapaamuotoisesti.

Kuva 5. Suomen jako osa-alueisiin luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa. a) Vihreä Pohjois-Suomi vastaa
pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja valkoinen
Etelä-Suomi hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä.
b) Muista luontotyyppiryhmistä poiketen Itämeren vedenalaisten luontotyyppien arvioinnissa on käytetty viisiosaista
merialuejakoa.
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2.4

Tietoaineistot ja arvioinnin
dokumentointi
2.4.1

Yleisimmin käytettyjä aineistoja

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointi pohjautuu olemassa oleviin aineistoihin, joista on voitu tuottaa myös
uutta tietoa paikkatietoanalyysien, uusien laskentojen
ja aineistojen yhdistämisen avulla. Muutamia tarkistusluonteisia maastokäyntejä lukuun ottamatta arviointia
varten ei ole voitu tehdä uusia luontotyyppikartoituksia. Tätä puutetta kuitenkin korvaa se, että käyttöön on
saatu tietoja tekeillä olevien inventointien vielä julkaisemattomista aineistoista, mm. Metsähallituksen luontotyyppi-inventoinnista ja alueellisten ympäristökeskusten toteuttamasta luonnonsuojelulain luontotyyppien
inventoinnista.
Arvioinnissa käytettyjä aineistoja kuvataan luontotyyppiryhmittäin luvussa 3. Alla kuvaillaan muutamia
useassa luontotyyppiryhmässä hyödynnettyjä aineistoja sekä niiden käyttötapaa, puutteita ja vahvuuksia
arvioinnin kannalta. Aineistojen antamat tiedot ovat
parhaat yleisimmistä luontotyypeistä. Toisaalta myös
harvinaisimpien luontotyyppien tiedot voivat olla kattavia, koska osa niistä tunnetaan esiintymittäin. Sen sijaan heikoimmat tiedot on monista harvinaisehkoista
luontotyypeistä, joita osuu otantatutkimuksiin vähän
ja jotka eivät ole niin harvinaisia, että niiden esiintymiä
olisi järjestelmällisesti kartoitettu.
Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) toteuttama Suomen metsävarojen seurantajärjestelmä (Metsäntutkimuslaitos
2007). Ensimmäinen inventointi tehtiin 1920-luvulla
(VMI1 1921–1924), ja vuosina 2004–2008 käynnissä on
10. inventointikierros. Valtakunnan metsien inventoinnit
ovat tuottaneet systemaattiseen, koko maan kattavaan
otantaan perustuvaa tietoa etenkin puuston määrästä ja
kasvusta sekä hakkuumahdollisuuksista, mutta myös
metsien ja soiden biologisesta monimuotoisuudesta.
VMI:n otantamenetelmä on muuttunut sitten ensimmäisten inventointien (VMI1–VMI4) linja-arviointien,
joissa käytettiin läpi Suomen lounaasta koilliseen kulkeneita linjoja. VMI6:sta lähtien käytössä on ollut systemaattinen koealaotanta, jossa tietoja kerätään ryppäinä
sijaitsevilta maastokoealoilta. VMI8:sta alkaen osa koealoista on perustettu pysyviksi, jolloin uusintamittauksilla
voidaan saada tietoa esimerkiksi metsien terveydentilassa tapahtuvista muutoksista. VMI:n merkitys biologisen
monimuotoisuuden arvioinnissa kasvoi VMI9:ssä, jossa
ryhdyttiin mittaamaan myös avainbiotooppien ja lahopuun määrää.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia varten
Metsäntutkimuslaitoksessa tehtiin uusia laskentoja
VMI1-, VMI3-, VMI5- ja VMI9-aineistosta. Soveltuvin
osin käytettiin myös VMI3:n tuloksia käsitteleviä julkaisuja. Uusien laskentatarpeiden taustalla oli pintaala- ym. tulosten tuottaminen uhanalaisuusarvioinnissa
käytetyille osa-alueille (Etelä-Suomi ja Pohjois-Suomi)
sekä monille aiemmissa raportoinneissa sivuutetuille
yksiköille. Esimerkiksi suotyyppejä jaoteltiin huomat-
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tavasti tarkemmin kuin VMI-tulosjulkaisuissa on tehty.
VMI-tuloksia käytettiin uhanalaisuuden arvioinnin perustana erityisesti kangasmetsissä ja osassa lehtoja sekä
jossain määrin soissa.
Otantaan perustuvana inventointina VMI tuottaa luotettavaa tietoa yleisistä luontotyypeistä, mutta
harvinaisissa luontotyypeissä ongelmana ovat suuret
keskivirheet, koska harvinaisten tyyppien esiintymiä
ei osu riittävästi koealoille. Myös VMI:n mittausohjelmaan nykyisin kuuluva lahopuun määrän arviointi kärsii samantapaisesta ongelmasta. Koeala, jolta lahopuut
tutkitaan, on niin pieni, että tulokset ovat luotettavia
vain yleistettynä suurille alueille tai yksiköille. VMIaineistojen tulkintaan on liittynyt myös jonkin verran
epävarmuutta siitä, missä määrin inventointien välillä
tapahtuneet muutokset ovat todellisia ja missä määrin seurausta esimerkiksi muuttuneista luokitteluista.
Soiden arvioinnissa VMI-aineistojen hyödyntämistä
rajoittivat myös VMI:ssä käytetyn metsätaloudellisen
suoluokituksen erot tässä hankkeessa käytettyyn kasvitieteelliseen luokitteluun.
Metsähallituksen luontotyyppi-inventoinnin tulokset ovat olleet merkittävä tietolähde uhanalaisuustarkastelussa. Vuosina 2003–2007 luontotyyppitietoa on kerätty
Etelä-Suomesta, Pohjanmaalta ja Lounais-Lapista METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus)
mukaisesti (Metsähallitus 2007). Inventointialue oli noin
1,7 miljoonaa hehtaaria, ja se kattoi Metsähallituksen hallinnassa olevat luonnonsuojelu-, retkeily- ja erämaa-alueet. Vastaava kartoitus alkoi 2004 myös yksityismaiden
luonnonsuojelualueilla alueellisten ympäristökeskusten
ja Metsähallituksen yhteistyönä.
Pohjois-Suomi inventoidaan pidemmällä aikavälillä
vuoteen 2010 mennessä lukuun ottamatta Ylä-Lappia,
jossa on 1996–2000 tehty Ylä-Lapin luontokartoitus (Sihvo 2001; 2002). Etelä-Suomessa luontotyyppitiedot on
kerätty pääasiassa maastokartoituksin, kun taas Pohjois-Suomessa inventointimenetelmänä on yleensä ollut
ilmakuvatulkinta.
Metsähallituksen luontotyyppi-inventoinnissa koottava tieto on suunniteltu vastaamaan erityisesti luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön tarpeita (Hokkanen
2006). Uhanalaisuusarvioinnissa nämä aineistot ovat
olleet tärkeitä etenkin tunturiluontotyyppien arvioinnissa. Niitä käytettiin myös metsien (erityisesti lehtojen
ja harvinaisimpien kangasmetsätyyppien), Itämeren
rantaluontotyyppien, perinnebiotooppien (erityisesti
nummien, lehdesniittyjen ja suoniittyjen) sekä soiden
arvioinnissa.
Valtion ja yksityismaiden luonnonsuojelualueiden tietojen lisäksi käytössä ovat olleet valtion metsätalouden
maita koskevat inventointitiedot. Metsätalousmailta kerätty tietosisältö on kuitenkin huomattavasti suppeampi
kuin luonnonsuojelualueita koskeva. Keskeisin heikkous Metsähallituksen luontotyyppitietojen hyödynnettävyydessä uhanalaisuusarviointiin on Metsähallituksen
maiden vähäisyys Etelä-Suomessa. Kattavinta tieto on
Ylä-Lapissa. Osalla alueista tieto on kerätty pelkästään
ilmakuvatulkinnalla, jolloin esimerkiksi suotyyppejä
ja ravinteisuuteen perustuvia tunturiluontotyyppejä ei
voida erottaa.

Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen
kartoitus yksityismailla (METE-kartoitus) toteutettiin
vuosina 1998–2004 (Yrjönen 2004). Kartoituksia tekivät
metsäkeskukset ja metsäyhtiöt, ja hanketta koordinoi
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Vastaavaa tietoa kerätään myös osana metsäsuunnittelua. Metsälain
10 §:ssä määriteltyjen metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen on oltava
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia.
Uhanalaisuuden arvioinnissa metsäkeskusten keräämää alueellista metsävara-aineistoa käytettiin lähinnä
joidenkin harvinaisten metsä- ja suoluontotyyppien lisäaineistona (mm. lehdot, jalopuumetsät, letot, rehevät
korvet). Arviointityöhön toimitetut tulosteet olivat yhteenvetotietoja, joissa luontotyyppien määriä tarkasteltiin metsäkeskuksittain. METE-tietojen käytettävyyttä
uhanalaisuusarviointiin rajoittaa se, että elinympäristön
koko ja alueellinen runsaus ovat vaikuttaneet tulkintaan,
onko kyse METE-kohteesta. METE-kartoituksen laatua ja
luotettavuutta tutkineet Kotiaho ja Selonen (2006) myös
toteavat, että kartoitusperusteissa on tapahtunut muutoksia kartoituksen aikana ja kartoitusperusteet eroavat
myös eri kartoittajien ja metsäkeskusten välillä.
Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointi
koskee yhdeksää harvinaista, suojeltua luontotyyppiä.
Niitä on kartoitettu vuodesta 1998 alkaen alueellisissa
ympäristökeskuksissa. Työtä koordinoi Suomen ympäristökeskus. Suojellut luontotyypit ovat lähinnä metsien ja rantojen tyyppejä. Vuoden 2006 lopussa kriteerit
täyttäneitä kohteita oli löydetty n. 1 500 kpl, ja niiden
yhteispinta-ala oli n. 2 000 ha.
Luontotyypit inventoidaan ja rajataan maastossa
luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen
(Pääkkönen ja Alanen 2000) mukaisesti ja tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon tietokantaan. Tietoa kerätään
mm. kohteiden kasvillisuustyypeistä, kasvilajistosta,
puu- ja pensaskerroksesta ja luonnontilaisuudesta. Inventointitulokset soveltuvat hyvin käytettäviksi uhanalaisuusarvioinnissa, mutta inventointi rajoittuu vain
muutamiin luontotyyppeihin ja sen toteutus on edelleen
kesken. Inventointia on käytetty tietolähteenä jalopuumetsien, pähkinälehtojen, lehdesniittyjen, tervaleppäluhtien, hiekkarantojen, merenrantaniittyjen ja dyynien
arvioinnissa.
CORINE Land Cover 2000 (CLC2000) on Suomen
ympäristökeskuksessa koottu maankäyttö- ja maanpeitepaikkatietoaineisto, joka kuvaa tilannetta koko Suomessa vuonna 2000 (Suomen ympäristökeskus 2007).
Aineisto koottiin käyttäen useita eri paikkatietoaineistoja ja satelliittikuvia. Työ oli osa eurooppalaista CORINE2000-hanketta, jossa EU-maista tuotettiin yhtenäinen
maankäyttö- ja maanpeiteaineisto, jossa pienin erotettu
alue on vähintään 25 ha. Hankkeessa tuotettiin myös
satelliittikuvamosaiikki (IMAGE2000-aineisto) sekä kansallisena työnä eurooppalaista aineistoa tarkempi maankäytön ja maanpeitteen rasteriaineisto, jonka erotuskyky on 25 m x 25 m. Luontotyyppien uhanalaisuuden
arvioinnissa tätä tarkempaa rasteriaineistoa käytettiin
useissa paikkatietoanalyyseissä (ks. luku 2.4.2).

CLC2000-aineistossa maankäyttöä ja maanpeitettä on
kuvattu 44 luokalla. Luokat ovat hyvin yleispiirteisiä,
eikä niiden avulla saada tietoa luontotyyppitason yksiköiden pinta-alasta tai levinneisyydestä. Koko maan
kattavana aineistona CORINE tarjoaa kuitenkin käyttökelpoista pohjatietoa monista luontotyyppiryhmistä.
Yhdessä muiden paikkatietoaineistojen kanssa käytettynä sen avulla saadaan tarkempaa pinta-ala- ja esiintymistietoa monista luontotyyppien laajemmista ryhmistä
ja jopa luontotyypeistä. Paikkatietotarkasteluna voidaan
esimerkiksi selvittää, millaisia metsiä vesistöjen rantavyöhykkeessä tai kallioilla kasvaa (latvuspeittävyysluokat, havupuu-lehtipuuvaltaisuus).
Maanmittauslaitoksen julkaisemien peruskarttojen
ja maastotietokannan sisältämää tietoa on hyödynnetty
uhanalaisuusarvioinnissa monin tavoin. Maastoa ja rakennettua ympäristöä koskevat karttatiedot on nykyisin
koottu maastotietokantaan (Maanmittauslaitos 2008),
jonka tiettyjä osia on ollut luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin käytössä. Monet kartan elementit vastaavat laajempia luontotyyppiryhmiä (esimerkiksi suot,
vesistöt, niityt, kivikot), ja niiden runsaudesta ja levinneisyydestä maastotietokanta tai peruskartat tarjoavat
kattavan perusaineiston. Uhanalaisuusarvioinnissa on
hyödynnetty myös karttasarjojen ajallista ulottuvuutta:
luonnossa ja maankäytössä tapahtuneita muutoksia on
tarkasteltu eri vuosikymmeniltä peräisin olevien karttojen avulla.

2.4.2

Paikkatietotarkastelut
Paikkatiedoilla tarkoitetaan tietokoneella käsiteltäviä,
paikkaan sidottuja kartta- ja rekisteritietoja, jotka kuvaavat esimerkiksi luonnonvaroja, maan pinnanmuotoja, maa- ja kallioperää, maankäyttöä, maanomistusta,
asutusta ja elinkeinotoimintaa, liikenneverkkoja sekä
ympäristön tilaa. Sijainnin perusteella tiedot voidaan
esittää kartalla, tietoja voidaan yhdistellä tai tietojen välisiä suhteita voidaan analysoida sijainnin mukaan.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa paikkatietotarkastelujen avulla pyrittiin selvittämään tiettyjen
luontotyyppien tai luontotyyppiryhmien määrää, laatua
ja alueellista esiintymistä Suomessa. Paikkatietotarkastelujen merkitys hankkeessa on vaihdellut: joillakin luontotyypeillä ne ovat olleet keskeinen tietolähde (tietyt kallio-, sisävesi- ja tunturityypit), toisilla ne ovat tuottaneet
lähinnä taustatietoa. Muutamissa luontotyyppiryhmissä paikkatietotarkasteluja ei ole käytetty lainkaan, sillä
käyttökelpoisempaa tietoa on ollut saatavissa muista aineistoista (metsät), tai nykyiset paikkatietoaineistot eivät
tuo esiin luontotyypin määrittelyn tai laadun kannalta
olennaisia ominaisuuksia (perinnebiotoopit).
Paikkatietotarkastelujen merkitys on ollut suurin
niissä luontotyyppiryhmissä, joissa tietoa on ennestään
vähän ja luontotyyppien luokittelu on ollut puutteellinen. Näissä tapauksissa paikkatietoaineistojen hyödynnettävyys on jopa vaikuttanut arvioinnissa käytettyyn
luokitteluun. Paikkatietotarkastelut soveltuvat parhai-
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2.4.3

ten käytettäviksi luontotyypeillä, joiden luokittelun
kannalta olennaisia tekijöitä ovat esimerkiksi maaperän
laatu, topografia, kivilajikoostumus, sijainti suhteessa
vesistöön tai puuston latvuspeittävyys. Näitä tekijöitä
voidaan tarkastella käyttämällä mm. Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa, Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperäkartoitusaineistoja sekä Suomen
ympäristökeskuksen kokoamaa CORINE Land Cover
2000 -maanpeiteaineistoa.
Luontotyyppiryhmissä, joiden luokittelu perustuu
pääosin biologisiin ominaisuuksiin kuten kasvillisuuden rakenteeseen, nykyisistä paikkatietoaineistoista on
ollut vähemmän apua. Jos luontotyypin esiintyminen
Suomessa on kuitenkin tunnettu, esiintymien sijaintia on
voitu verrata tiettyihin painetta aiheuttaviin tekijöihin
kuten ojituksiin ja asutukseen, ja tätä kautta on saatu
käsitys luontotyypin laatua heikentäneiden tekijöiden
vaikutusalueen laajuudesta.
Hankkeessa on paitsi yhdistelty olemassa olevia aineistoja, myös luotu uusia paikkatietoaineistoja. Tiettyjen suoyhdistymätyyppien esiintymisen selvittämiseksi
Suomen kartaston Suomen suot 1:1 milj. -kartta (Ruuhijärvi ja Hosiaisluoma 1988) muokattiin paikkatietoaineistoksi. Soiden määrää ja laatua selvitettiin laatimalla
ojitustilanneaineisto maastotietokannan virtavesi- ja
turvemaa-aineistojen pohjalta. Erityyppisten kallioiden
ja kivikoiden sijaintia ja määrää arvioitiin paljolti maastotietokannan kalliopaljastuma- ja jyrkännetietoja sekä
Geologian tutkimuskeskuksen kivilajiaineistoja yhdistelemällä. Kalkkikallioista myös laadittiin uusi paikkatietoaineisto eri lähteistä koottujen kasvillisuushavaintojen
ja kallioperäkarttojen perusteella.
Tunturiluontotyyppien määrän ja sijainnin selvittämisessä käytettiin Metsähallituksen digitaalisia kartoitusaineistoja, joiden ominaisuustietojen avulla luontotyypit
voitiin määrittää varsin hyvin. Virtavesien, järvien ja lampien tiedonkeruussa puolestaan hyödynnettiin maastotietokannan vesistöaineistoja, ja sisävesiluontotyyppien
laatua arvioitiin mm. valuma-alueen maankäyttöä (peltoprosentti) kuvaavien aineistojen perusteella.
Paikkatietoaineistojen käytettävyyttä rajoitti yleensä
se, että alueellisesti kattavissa aineistoissa ominaisuustiedot jäävät yleispiirteiselle tasolle, ja ne on kerätty muista
kuin biologisista lähtökohdista. Tällöin aineistoista ei
saada yksittäisiä luontotyyppejä koskevia tietoja, vaan
tiedot jäävät luontotyyppiryhmien tai muiden suurten
kokonaisuuksien tasolle. Paikkatietoanalyysien käyttöä
rajoitti myös projektin aikataulu ja muun työn runsaus.
Kaikkia potentiaalisia paikkatietotarkasteluita ei siten
pystytty toteuttamaan.
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Arvioinnin dokumentointi

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa dokumentointi on tärkeä osa työtä. Arvioinnissa hyödynnetyt
aineistot ovat monessa tapauksessa olleet puutteellisia
tai jopa keskenään ristiriitaisia, ja niitä on ollut tarpeen
täydentää ja tarkentaa asiantuntija-arvioin. Asiantuntijaryhmien työn dokumentoimiseksi ja vertailun helpottamiseksi kehitettiin tiedonkeruulomake, johon luontotyypin ja sen esiintymisen kuvaukset, esiintymien määrää ja
laatua koskevat tiedot ja arviot sekä uhanalaisuusluokkaan päätymisen perusteet voitiin koota.
Tiedonkeruulomakkeisiin on tallennettu mm. seuraavia tietoja:
• luontotyypin abioottiset vaatimukset (esim. maaperä, kosteusolot, topografia, pH, kalkkivaikutus
tai ilmasto)
• rakenteelliset, toiminnalliset ja lajistolliset piirteet, jotka liittyvät luontotyypin laadukkaaseen
esiintymään
• ihmisen toiminnan vaikutus luontotyypin esiintymiin
• luontotyypin maantieteellinen vaihtelu
• luontotyypin levinneisyys ja yleisyys (esim.
esiintyminen 10 x 10 km2 ruuduilla), esiintymien
keskikoko, levinneisyys muualla Euroopassa
• luontotyypin uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät
• luontotyypin yhteys hallinnollisiin luontotyyppiluokitteluihin
• luontotyypin esiintymien kokonaispinta-ala
tai lukumäärä nyt ja 1950-luvulla (myös muilta
ajankohdilta, jos aineistoa)
• luontotyypin esiintymien rakenteellisten, toiminnallisten ja lajistollisten ominaisuuksien tila nyt
ja 1950-luvulla (myös muilta ajankohdilta, jos
aineistoa).
Hankkeessa on tehty myös joitakin tietyn aihepiirin
erillisselvityksiä, esimerkiksi merenrantahietikoiden
määrän kehityksen selvitys eriaikaisten peruskarttaaineistojen pohjalta. Näistä selvityksistä on tuotettu
erillisiä julkaisemattomia monisteita, jotka on kirjattu
kyseisen luontotyyppiryhmän kirjallisuusluetteloon.
Monisteissa on kuvattu selvitykseen käytetty menetelmä
ja aineistot sekä saadut tulokset tarkemmin kuin loppuraportissa on mahdollista esittää.
Dokumentoinnin tarkoitus on tallettaa ne tiedot ja
arviot, joita on käytetty uhanalaisuuden määrittämiseen.
Jälkeenpäin on voitava ymmärtää aineistojen käyttö- ja
tulkintatavat, arvioinnin kulku ja uhanalaisuusluokkiin
päätymisen perusteet, jotta niitä voidaan käyttää vertailukohtina myöhemmin toistettavissa arvioissa.
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Uhanalaisuusarvioinnin tulokset ja toteutus 3

Luku 3 esittelee luontotyyppien pääryhmittäiset uhanalaisuusarvioinnin tulosyhteenvedot. Jokainen ryhmäkohtainen luku (esim. suot) jakautuu neljään päälukuun:
1) luokittelun periaatteet, 2) tietolähteet ja arvioinnin toteutus, 3) arvioitujen luontotyyppien uhanalaisuus sekä
4) toimenpide-ehdotukset. Näiden lukujen sisällä teksti
on jaksotettu ryhmäkohtaisten tarpeiden mukaan.
Luokittelun periaatteissa kerrotaan uhanalaisuusarvioinnissa käytetyn luontotyyppiluokittelun taustoista,
sen suhteesta aiempiin luokitteluihin sekä asiantuntijaryhmän tekemistä linjauksista ja asiantuntijaryhmien
välillä sovituista rajanvedoista.
Tietolähteet ja arvioinnin toteutus -luvussa esitellään
tarkemmin arviointiin käytetyt aineistot, joihin kuuluu
sekä valmiita aineistoja, olemassa olevien aineistojen
pohjalta tehtyjä uusia paikkatietoaineistoja että kirjallisuutta. Aineistojen käyttökelpoisuuteen, puutteisiin
ja havaittuihin tietotarpeisiin sekä asiantuntija-arvion
osuuteen otetaan kantaa.
Uhanalaisuusarvioinnin tulokset esitellään ryhmäkohtaisissa luvuissa kunkin ryhmän tarpeiden ja tarkastelumahdollisuuksien mukaan. Kaikissa luvuissa
esitetään koostetaulukko luontotyyppien uhanalaisuus-

arvioista Etelä- ja Pohjois-Suomessa sekä koko maassa
(taulukko 2). Taulukossa on myös luontotyyppikohtaiset uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät
tärkeysjärjestyksessä tärkein ensimmäisenä. Itämeren
vedenalaisten luontotyyppien arvioinnin osa-aluejako
noudattaa muista luontotyyppien pääryhmistä poiketen
merialuejakoa Suomenlahti, Ahvenanmaa ja Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku sekä Perämeri. Itämeren
rannikkoluontotyyppien arviotaulukossa esitetään vain
kokonaisarvio, sillä nämä luontotyypit esiintyvät vain
Etelä-Suomessa. Vastaavaa esitystapaa noudatetaan
tunturiluontotyypeillä, sillä ne esiintyvät vain PohjoisSuomessa.
Arviotaulukossa (taulukko 2) on esitetty kyseisen
luontotyyppien pääryhmän luokittelun koko hierarkia,
vaikka kaikkia tasoja ei olisi arvioitu. Arvioimattomien
tasojen rivit ovat tyhjiä. Mikäli luontotyyppi ei esiinny
kyseisellä osa-alueella, osa-alueen solut on värjätty harmaiksi. Luontotyypin nimen edessä oleva numero viittaa
loppuraportin osassa 2 esitettyjen luontotyyppikuvausten numerointiin.
Jokaisesta arvioinnin osa-alueesta (Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi ja koko maa) on taulukossa esitetty erikseen

Taulukko 2. Esimerkki luontotyyppien uhanalaisuusarviotaulukosta (osa lammet sisävesien ja rantojen pääryhmästä). Mikäli luontotyyppi
ei esiinny kaikilla Suomen osa-alueilla, taulukon solut ovat näiltä osin tyhjiä (harmaita). Taulukon soluissa on viiva (-) niillä osa-alueilla, joilla
luontotyyppiä esiintyy, mutta kyseistä arviointikriteeriä ei sovelleta. Kokonaisarvion kirjainlyhenteen jäljessä voi olla tähti (*), mikä tarkoittaa
asiantuntija-arviona tehtyä poikkeamaa arvioinnin menetelmästä.

y
y

-

3
5
3
3

VU
LC
VU*
NT

-

1 - CR
3 h EN
3 - VU

-

5
5
5
4
5
4
4
4

y
-

LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
NT

Koko Suomi
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus
Kokonaisarvio

Kokonaisarvio

Pohjois-Suomi
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Luontotyyppi / ryhmä / yhdistelmä
3.2 Lammet
3.2.1 Harjulammet
3.2.2 Kalliolammet
3.2.3 Metsälammet
3.2.4 Suolammet
3.2.5 Tunturilammet
3.2.6 Luontaisesti runsasravinteiset lammet
3.2.7 Kalkkilammet
3.2.8 Lähdelammet

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Etelä-Suomi

-

4
5
4
4
5
1
4
4

y
y
h
-

NT
LC
LC
LC
LC
CR
VU
NT

Uhanalaistumisen syyt

Uhkatekijät

Vre, R, Vp, Ks, Vra, Kh

Vre,
Vre,
Vre,
Vre,
I
Vre,
Vre,
Vre,

Vre, Vra, R, Kh
Vre, Vra, Oj
Vre, Vra, R
Vre, Vra, R, Kh
Vre, Vp, Ks, R, Oj

R, Vp, Ks
Kh
Vra, R
Vra
Vra, R
Vra, R
Vp, Ks, R, Vra
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

määrä- ja laatukriteerin (A- ja B-kriteerit) mukaiset uhanalaisuustasot numeroin (taulukko 3) sekä mahdollinen
luontotyypin harvinaisuuden perusteella tehty korotus
(h) tai yleisyyden perusteella tehty lievennys (y) (Y/Htarkennus). Kokonaisarvio muodostuu negatiivisemman
(suurempi uhanalaisuus) kriteerin sekä mahdollisen
Y/H-tarkennuksen perusteella, ja se on esitetty kirjainlyhentein (taulukko 3). Kirjainlyhenteen jäljessä oleva
tähti (*) tarkoittaa, että menetelmän perusteella saadusta
uhanalaisuusarviosta on poikettu asiantuntija-arviona.
Tällaiset tapaukset on perusteltu luontotyyppikohtaisissa kuvauksissa raportin osassa 2. Jos kriteeriä ei ole
käytetty, soluun on merkitty viiva (-). Mikäli sekä määrä- että laatukriteerin soluissa on merkintänä viiva (-),
arviota ei ole puutteellisten tietojen takia voitu antaa, ja
luontotyyppi on todettu puutteellisesti tunnetuksi (DD).
Y/H-tarkennuksen kohdalle merkitty viiva (-) tarkoittaa,
ettei luontotyyppi ole niin harvinainen tai yleinen, että
tämä tulisi ottaa arvioinnissa huomioon. Arvioinnin menetelmä on kuvattu tarkemmin luvussa 2.
Taulukko 3. Uhanalaisuusluokat sekä määrä- ja laatukriteerisarakkeissa esitettyjen numeroiden vastaavuus niiden kanssa. Uhanalaisia luontotyyppejä ovat äärimmäisen uhanalaiset
(CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU).
0
1
2
3
4
5
-

RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD

Hävinnyt
Äärimmäisen uhanalainen
Erittäin uhanalainen
Vaarantunut
Silmälläpidettävä
Säilyvä
Puutteellisesti tunnettu

Luontotyyppien pääryhmittäisissä luvuissa on esitetty arviointitulosten yhteenvetoja kaavioina. Yleensä
on kuvattu uhanalaisten luontotyyppien osuus arvioitujen luontotyyppien lukumäärästä. Toisinaan on ollut
mahdollista esittää myös luontotyyppien pinta-alaan perustuvia tarkasteluja. Tarkasteluja esitetään pääryhmän
koko luontotyyppijoukolle ja tarpeen mukaan pienemmille osajoukoille. Esimerkiksi rannikon tuloksissa on
tarkasteltu erikseen metsäisiä ja avoimia luontotyyppejä. Tarkastelut on tehty pääasiassa luokitteluhierarkian
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alimman arvioidun tason perusteella. Mahdollisuuksien
mukaan on tehty myös ylemmän hierarkiatason erillisiä
tarkasteluja. Arvioituihin luontotyyppeihin ei ole kaavioissa luettu mukaan puutteellisesti tunnettuja (DD)
luontotyyppejä. Tulosten tarkastelussa on ryhmäkohtaista vaihtelua, joka perustuu eri ryhmien erilaisiin tarkastelumahdollisuuksiin ja -tarpeisiin. Kaikkien luontotyyppien pääryhmien yhteenvetotulokset on esitetty
luvussa 4.
Arviotaulukon kahdessa viimeisessä sarakkeessa on
lueteltu luontotyyppien uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät. Nämä on merkitty asiantuntijaryhmän arvioimaan tärkeysjärjestykseen siten, että
merkittävin syy tai uhka on ensimmäisenä. Järjestyksen laatiminen on vaikeaa, eikä etenkään vähemmän
tärkeiden syiden ja uhkien järjestystä pidä tulkita tiukasti. Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät on merkitty
koodein, jotka usein sisältävät laajan ja monimuotoisen
joukon erilaisia asioita. Koodien selitteet ovat taulukossa
4, ja niiden muodostumista on kuvattu luvussa 2.3.5.
Loppuraportin osassa 2 luontotyyppikohtaiset syyt ja
uhat on lueteltu yksityiskohtaisemmin luontotyyppien
kuvauksissa.
Uhanalaistumisen syistä ja uhkatekijöistä on laadittu
yhteenvetokaaviot, joissa esitetään, kuinka monta kertaa
kyseinen syy tai uhka on mainittu niillä kyseisen pääryhmän luontotyypeillä, joilla syitä tai uhkia on ylipäätään
ollut. Kaavioista käy myös ilmi, kuinka monta kertaa
kukin syy tai uhka on arvioitu luontotyypin uhanalaistumisen tärkeimmäksi syyksi tai uhkatekijäksi. Uhanalaistumisen syyt on järjestetty ensisijaisesti sen mukaan,
montako kertaa ne on mainittu tärkeimpänä syynä ja
toissijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne ylipäätään
on mainittu. Uhkatekijät ovat vertailun helpottamiseksi samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt.
Tunturien tarkasteluissa kaavioon on lisätty pinta-alaan
perustuva tarkastelu. Uhanalaistumisen syitä ja uhkatekijöitä on eri ryhmissä kuvattu vaihtelevan laajuisesti
myös sanallisesti.
Ryhmäkohtaiset tulostekstit päättyvät lukuun, jossa
kuvataan tarvittavien toimenpiteiden yleispiirteet sekä
luetellaan numeroidusti asiantuntijaryhmän laatimat
toimenpide-ehdotukset. Kaikkien ryhmien toimenpideehdotuksia on tarkasteltu yhteenvetona luvussa 7.

Taulukko 4. Uhanalaistumisen syiden ja uhkatekijöiden lyhenteiden selitys.
Ku

Kuluminen

Kasvillisuuden sekä maa- ja kallioperän kuluminen esim. tallaamisen,
maastoajon tai kalliokiipeilyn vuoksi.
Sisältää sekä kasvillisuuden tallauksen että syömisen, ja koskee sekä
pintakasvillisuutta että puustoa (ei käytössä perinnebiotoopeilla).
Asutukseen, elinkeinoihin, liikenteeseen ja virkistyskäyttöön liittyvä
rakentaminen sekä rakentamiseen liittyvät maansiirrot ja läjitykset
(myös ruoppausmassojen läjitys maalle).
Maa-aineksen ja kalliokiviaineksen otto (myös vedenalainen),
kaivostoiminta, kullanhuuhdonta.
Metsien, soiden ja perinnebiotooppien muuttaminen pelloiksi.

Yl

Ylilaidunnus (mm. porojen)

R

Rakentaminen (maalla)

Ks

Kaivannaistoiminta

Pr

Pellonraivaus

Nu

Avoimien alueiden umpeenkasvu

Nr

Niittyjen rehevöityminen

M

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet

Laidunten ja niittyjen perinteisen käytön päättymisestä tai vähenemisestä johtuva umpeenkasvu; mm. laidunnuksen, niiton, kaskeamisen,
lehdestämisen ja tulvituksen päättyminen ja laidunpaineen väheneminen. (Voi koskea niittyjen lisäksi myös muita avoimia alueita,
esimerkiksi hietikoita ja kallioita.)
Laidunten ja niittyjen rehevöityminen, esim. lisärehun antaminen laitumilla oleville eläimille, perinnebiotoopin laidunnus nurmen yhteydessä,
yölaidunnus, niittyjen ja laidunten lannoitus sekä pelloilta tuleva
rehevöittävä pöly.
Tarkemmin erittelemättä, myös metsittäminen ja kotitarvepuun otto.

Mp

Metsien puulajisuhteiden muutokset

Lehtipuiden väheneminen ja lehtojen kuusettuminen.

Mi

Metsien ikärakenteen muutokset

Ml

Lahopuun väheneminen

Oj

Ojitus

Ot

Turpeenotto

Vanhojen metsien, kookkaiden puiden, kuloalueiden ja luontaisen
sukkession alkuvaiheiden väheneminen.
Lahoavan puuaineksen, kuolleiden tai kuolevien puiden sekä laho- ja
kolopuiden väheneminen.
Sisältää myös kunnostusojitukset ja aikaisemmin tehtyjen ojitusten
myöhäisemmät vaikutukset.
Turpeenotto.

Vra

Vesirakentaminen

Vp

Pohjaveden otto

Vs

Vesien säännöstely

Vl

Vesiliikenne

Vre

Vesien rehevöityminen ja
likaantuminen

Rl

Rehevöittävä laskeuma

Kh

Kemialliset haittavaikutukset

I

Ilmastonmuutos

L

Vieraslajit ja lajien siirrot

S

Satunnaistekijät

Mu

Muu tunnettu syy

Voimalaitokset, saha- ja myllypadot, satama- ja väylärakentaminen,
ruoppaukset ja perkaukset, uomien oikaisut, rantavyöhykkeen rakenteellinen muuttaminen (esim. pengerrykset, eroosiosuojaus), järvien
laskut, tekoaltaiden rakentaminen.
Pohjaveden otto ja lähteiden hyödyntäminen, mm. pohjaveden pinnan
laskun aiheuttamat muutokset.
Sisältää säännöstelyn aiheuttaman rantojen eroosion.
Potkurivirtausten ja ankkuroinnin vaikutukset, liikenteestä aiheutuva
rantojen eroosio.
Maa- ja metsätalouden, turvetuotannon, kalankasvatuksen, asutuksen ja
teollisuuden päästöt (ei myrkylliset) ja hajakuormitus (myös veden
rehevöitymisen vaikutukset terrestrisiin rantaluontotyyppeihin).
Ilman typpilaskeuma, kalkkipöly.
Ilman ja vesien saasteet (mm. happamoittava laskeuma), ympäristömyrkyt, torjunta-aineet, öljyvahingot.
Ilmaston lämpeneminen, sademäärien lisääntyminen ja äärimmäisten
sääilmiöiden yleistyminen seuraavien 20–30 vuoden aikana.
(Vain kun erityisiä perusteita vaikutuksille.)
Mikäli vaikutusta luontotyypin rakenteeseen tai toimintaan.
Satunnaistekijöiden aiheuttama uhka esiintymille. (Voidaan käyttää, kun
esiintymiä on hyvin vähän.)
Esim. ylikalastus, kulottamisen päättyminen. (Kuvattu luontotyyppikohtaisissa kuvauksissa tarkemmin raportin osassa 2.)
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Itämeri ja rannikko
Anita Mäkinen
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Ari Ruuskanen
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Kimmo Syrjänen
Petra Tallberg
Petri Vahteri

Meriajokasyhteisöä. Kuva: Metsähallitus

Itämeri ja rannikko

3.1.1

Luokittelun periaatteet

Tietolaatikko 1.

3.1.1.1

Meri- ja rannikkoluontotyyppien
maantieteellinen aluejako

Itämeren ja rannikon luontotyyppien luokittelu

Meri- ja rannikkoalueen luontotyyppien tutkimuksessa
ei ole yhtä pitkää perinnettä kuin esimerkiksi metsä- ja
suotyyppien luokittelussa. Kattavan kartoitus- ja tutkimustiedon puuttuessa yleispätevää vedenalaisten ja
rantaluontotyyppien luokittelua ei ole. Tiedot ovat enimmäkseen hajanaisia, ja ne keskittyvät useimmiten joko
tiettyyn lajiin tai koskevat vain suppeita maantieteellisiä
alueita. Vedenalaisten ja rantaluontotyyppien luokittelussa on uhanalaisuusarvioinnissa mahdollisuuksien
mukaan hyödynnetty erilaisia alueellisiin selvityksiin
sisältyviä luokitteluja. Itämeren ja rannikon asiantuntijaryhmä jakautui kahteen ryhmään tarkastelemaan
erikseen vedenalaisia meriluontotyyppejä ja rantaluontotyyppejä.
Koko Suomen rannikko kuuluu uhanalaisuusarvioinnissa Etelä-Suomen alueeseen. Eri merialueiden (tietolaatikko 1, kuva 6) välillä on kuitenkin suuria eroja mm.
veden suolapitoisuudessa, maankohoamisen nopeudessa, kasvukauden pituudessa ja jääpeitteen kestossa sekä
geomorfologiassa. Vedenalaisten luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa käytettiin tästä syystä aluejakoa
viiteen osa-alueeseen (Suomenlahti, Ahvenanmaa ja
Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri). Tämä
aluejako on käytössä vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden arvioinnissa (VELMU) (Ympäristöministeriö
ja Suomen ympäristökeskus 2006). Rantaluontotyyppien
arvioinnissa koko rannikkoalue arvioitiin yhtenä kokonaisuutena. Kaikkien luontotyyppien esiintyminen edellä mainituilla viidellä osa-alueella on kuitenkin kuvattu
levinneisyyskartoissa ja luontotyyppien kuvauksissa
loppuraportin toisessa osassa.
Itämeren vedenalaiset luontotyypit on uhanalaisuusarvioinnissa määritelty luontotyypin kasvillisuuden tai
eliöyhteisöjen perusteella. Luokittelu on uhanalaisuusarvioinnin asiantuntijaryhmän tekemä ja pohjautuu sekä
olemassa oleviin aiempiin ryhmittelyihin, perinteisiin
kasvillisuusvyöhykkeisiin että asiantuntijoiden näkemyksiin. Luokittelussa on pyritty ottamaan huomioon
koko Suomen rannikon vedenalainen luonto, mutta

Suomenlahti
Suomenlahti rajautuu lännessä Hankoniemen kärkeen.
Saaristovyöhyke on yleisesti ottaen melko kapea ja
mantereelta on monin paikoin suora näköyhteys ulapalle. Leveimmillään saaristovyöhykkeet ovat Tammisaaren–Inkoon ja toisaalta Sipoon–Porvoon saaristossa. Rikkonainen rantaviiva koostuu pääasiassa kivikko-,
moreeni- ja kalliorannoista. Eniten hiekkarantoja on
Hankoniemellä ja toisaalta itäisellä Suomenlahdella, jossa
sijaitsee myös useita harjusaaria. Kalliorannat ovat läntisellä Suomenlahdella vaihtelevan korkuisia, mutta itää
kohti rannat madaltuvat, ja rannikko muuttuu avoimemmaksi. Itäisen Suomenlahden rapakivialueella maisemaa
luonnehtivat myös kookkaat siirtolohkareet. Saariston
vyöhykkeisyys on Suomenlahdella varsin selvää.
Suomenlahdella veden suolapitoisuus vaihtelee länsiosan noin 6,5 promillesta itäosan noin kolmeen promilleen. Mereistä alkuperää olevat lajit harvinaistuvat
itään päin. Esimerkiksi sinisimpukka (Mytilus trossulus)
on vielä runsas lännessä, mutta Pellingin kohdalla sen
esiintyminen niukkenee selvästi. Rakkolevän (Fucus spp.)
levinneisyys ulottuu Viipurinlahden Koivistoon asti, meriajokkaan (Zostera marina) levinneisyyden itäraja on Sipoon–Porvoon paikkeilla, joskin yksittäisiä pieniä esiintymiä voi olla idempänäkin.
Ahvenanmaa ja Saaristomeri
Saaristomeri muodostuu Hankoniemen ja Kustavin välisestä laajasta saaristoalueesta, jossa Suomen rantaviiva
on rikkonaisimmillaan. Pirstoutuneisuus johtuu kallioperän halkeamista ja murtumista, jotka näkyvät maisemassa tuhansina erikokoisina saarina, kapeina lahtina
ja salmina sekä silmiinpistävän jyrkkäprofiilisina kalliorantoina ja syvänteinä. Myös fladat ovat alueelle tyypillisiä. Salpausselän työntyminen mereen näkyy hiekka- ja
moreenirantoina ja -saarina. Paikoin Ahvenanmaalla ja
etenkin Turunmaan saaristossa on kallioperässä kalkkikiveä. Lounaissaaristossa meriveden suolapitoisuus on
5–7 promillea. Meriajokas- ja rakkoleväyhteisöt ovat
täällä runsaimmillaan ja mereistä alkuperää olevia lajeja
tavataan yli 50. Rehevöitymisestä aiheutuva pohjien hapettomuus on laaja-alaista ja yleistä tällä alueella.
Selkämeri
Selkämeri ulottuu Ahvenanmaan pohjoispuolelta Merenkurkkuun asti. Suolapitoisuus putoaa eteläosan 6 pro-
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millesta pohjoisosan 5 promilleen. Selkämeren vesi on kerrostunutta, mutta ei niin pysyvästi kuin varsinaisella Itämerellä etelämpänä. Vedet sekoittuvat syksyisin ja talvisin eikä
hapettomia syvänteitä pääse muodostumaan. Selkämeren
eteläosissa on jonkin verran kallioista saaristoa. Pohjoista
kohti rannat loivenevat, muuttuvat kivikkoisiksi, ja rannikko
on avoin ja vähäsaarinen, mikä näkyy muun muassa ruokin
(Alca torda) lähes täydellisenä puuttumisena pesimälinnustosta. Rakkolevää kasvaa koko Selkämeren alueella, mutta
meriajokkaan levinneisyys päättyy Selkämeren eteläosaan.
Merenkurkku
Merenkurkku sijaitsee Pohjanlahden kapeimmassa kohdassa
Selkämeren ja Perämeren välissä. Matala Merenkurkku muodostaa vedenalaisen kynnyksen, jossa suolapitoisuus putoaa 5 promillesta 4 promilleen. Merenkurkussa on monen
mereisen lajin, kuten rakkolevän levinneisyyden pohjoisraja.
Merenkurkun saaristo on laaja, rikkonainen ja matala, joten
maankohoamisen vaikutus muuttaa maisemaa jatkuvasti.
Pohjanlahti tulee kuroutumaan umpeen Merenkurkun
kohdalta noin 1 000 vuoden kuluessa, ellei ilmaston lämpenemisen myötä tapahtuva meriveden pinnan korkeuden
nousu kumoa maankohoamisen vaikutusta.
Perämeri
Perämeren eteläraja Suomen rannikolla on suurin piirtein
Pietarsaaren kohdalla. Perämeren eteläosissa suolapitoisuus
on noin 4 promillea, mutta pohjoisosan jokisuistoissa vesi on
jo makeaa. Mereistä alkuperää olevat simpukat eivät pysty
elämään Perämerellä alhaisen suolapitoisuuden vuoksi. Ainoastaan liejusimpukkaa (Macoma balthica) tavataan Perä-

uhanalaisuustarkastelussa pelagiaalia eli ulappa-alueen
ekosysteemiä ei ole tarkasteltu. Pelagiaali eroaa selkeästi kaikista muista tarkastelluista luontotyypeistä ja sen
uhanalaisuuden arviointia samoin kriteerein ei koettu
mielekkääksi.
Arvioinnissa käytetyn luokittelun taustalla on kolme aikaisempaa luokittelua: EUNIS-luokittelu (Davies
ja Moss 1997), Helcomin (1998) luettelo Itämeren uhanalaisista luontotyypeistä ja Suomen Natura 2000 -luontotyyppiopas (Airaksinen ja Karttunen 2001). Nämä luokittelut perustuvat puolestaan aikaisempiin luokitteluihin
(esim. Riecken ym. 1994), joissa meriluontoa jaotellaan
luokkiin abioottisten tekijöiden, lähinnä pohjan laadun,
perusteella. Uhanalaisuusarvioinnin kaksitoista luontotyyppiä on sen sijaan luokiteltu luontotyypissä vallitsevien kasvillisuus- tai eliöyhteisöjen perusteella. Yhdeksän ensimmäistä tyyppiä (taulukko 5) määritellään
kasvillisuuden perusteella (esim. hydro- ja sublitoraalin
rihmaleväyhteisöt) ja kolme viimeistä eläinyhteisöjen perusteella (sinisimpukkayhteisöt sekä valoisan kerroksen
ja valoisan alapuolisen kerroksen pohjaeläinyhteisöt).
Esimerkiksi rakkoleväyhteisö pitää kuitenkin sisällään
myös kaikki muut rakkolevään läheisesti liittyvät eläinja kasvilajit. Tämä vedenalaisten rantojen kasvillisuutta
kuvaaviin levävyöhykkeisiin perustuva luokittelu kuvaa
huomattavasti paremmin Suomen rannikon vedenalaisia luontotyyppejä kuin pohjan abioottiseen laatuun perustuva luokittelu.
Rantaluontotyypit ulottuvat ruovikoista ja maarannan
levävalleista maankohoamisrannikon metsien kehitys-
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Perämeri

Merenkurkku

Selkämeri

Ahvenanmaa ja
Saaristomeri

Suomenlahti

Kuva 6. Rannikon aluejako.

meren eteläosissa. Saaria on Perämerellä vähän, ja rannat
ovat loivia ja kivikkoisia. Hiekkapohjat ovat Perämerellä vallitsevia. Suuret meriveden korkeuden vaihtelut ja paksut jäät
talvella muokkaavat yleisesti rantaviivaa ja siirtelevät kiviä.
Maankohoaminen on Perämerellä voimakasta ja rantaviiva
siirtyy koko ajan merelle päin paljastaen uutta maata.

sarjoihin eli primäärisukkessiometsiin, jotka saattavat
sijaita useiden kilometrien etäisyydellä merestä. Rantaluontotyyppeihin luettiin myös varsinaista merialuetta
heikommin murtovesivaikutteiset jokisuistot, fladat,
kluuvit ja satunnaisesti murtovesivaikutteiset järvet ja
lammet sekä kallioallikot. Eräät rannikkoalueelle ominaiset luontodirektiivin luontotyypit sekä muutamia
muita laajempia kokonaisuuksia arvioitiin luontotyyppiyhdistelminä. Sitä vastoin Itämeren eri kehitysvaiheissa
syntyneitä rantamuodostumia, kuten muinaisrantojen
pirunpeltoja tai eteläisen Suomen vanhoja merenpohjasavikoita ja muita paleomereisiä ympäristöjä ei käsitelty,
vaan huomio kiinnitettiin nykyisen Itämeren rantaluontoon.
Mannerjään sulamisen jälkeen alkanut maankohoaminen on yksi voimakkaimmin rantaluontotyyppeihin
vaikuttavista tekijöistä. Maankohoamisen vaikutukset
ovat suurimmillaan Merenkurkun–Perämeren alueella, jossa sen on arvioitu olevan noin 7–8 mm vuodessa (Merentutkimuslaitos 2008). Tältä alueelta etelään
maankohoamisen nopeus hidastuu, ja Suomenlahden
pohjukassa sitä ei juuri enää havaita. Maankohoamisen
vaikutuksesta syntyneet rantojen primäärisukkessiosarjat ovat edustavimmillaan Perämeren–Merenkurkun alueella (kuva 7). Loivan korkokuvan ja matalien
vesien ansiosta uusia luotoja ja saaria syntyy nopeasti.
Hyvinkin laajoja uusia maa-alueita paljastuu merestä
jopa yhden ihmissukupolven aikana. Edustavimmat primäärisukkessiometsien ja soiden luontotyypit vähenevät voimakkaasti Perämereltä ja Merenkurkusta Saaristomerelle, mutta niitä esiintynee silti vähäisessä määrin

Itämeri ja rannikko

Kuva 7. Maankohoamisen myötä merestä nousee jatkuvasti uusia luotoja ja saaria, jotka aikojen saatossa kasvavat ja saavat
kasvipeitteen. Slåttskäret, Mustasaari. Kuva: Arto Hämäläinen

Suomenlahtea myöten. Myös muita maankohoamiselle
tyypillisiä luontotyyppejä, kuten fladoja ja kluuveja, tavataan Suomenlahdella asti.
Yhteensä rantaluontotyyppejä ja -tyyppiyhdistelmiä
arvioitiin 44. Keskeisiä pääryhmiä ovat murtovesivaikutteiset vesiluontotyypit, maarannan luontotyypit, dyyniluontotyypit, vesi- ja maarannan ilmaversoiskasvustot,
rantapensaikot ja leppävyöt sekä maankohoamisrannikon lehti-, seka- ja havumetsät. Rannikon metsien kehityssarjojen arvioinnissa luontotyypit jaettiin edelleen
kasvupaikkatyypin ja puulajin perusteella. Primäärisukkessiometsien uhanalaisuus arvioitiin myös luontotyyppiyhdistelmän eli kokonaisen maankohoamisrannikon
kehityssarjan tasolla. Muita tarkasteltuja luontotyyppiyhdistelmiä ovat jokisuistot, dyynisarjat, ulkosaariston
saaret ja luodot, lintuluodot ja -kalliot sekä harjusaaret.

3.1.1.2

Rajanvedot muihin luontotyyppiryhmiin
Meriluontotyypit eroavat hyvin selvästi sisävesien luontotyypeistä. Eräiden rantaluontotyyppien rajanveto
sisämaan vastaaviin luontotyyppeihin on sitä vastoin
vaikeaa. Tästä ovat yhtenä esimerkkinä primäärisukkessiometsien myöhäisvaiheen tyypit.
Uhanalaisuusarvioinnin työnjaosta päätettäessä sovittiin, että kaikki perinnebiotoopit käsitellään perinnebiotooppien asiantuntijaryhmässä (luku 3.6), vaikka

esimerkiksi nummet ja merenrantaniityt sijaitsevat saaristoissa ja rannikolla. Niiden toimintaan ja kehittymiseen liittyy läheisesti mereisyys, kuten rantavoimat ja
Itämeren vaikutus ilmasto-oloihin. Rantavoimat ovat
merkittäviä merenrantaniittyjen vyöhykkeisyyden ylläpitäjinä, ja laiduntavan karjan lisäksi muun muassa
hanhet pitävät niittylaikkuja matalakasvuisina.
Metsistä rantaluontotyyppeihin luettiin maankohoamisrannikon kehityssarjan metsät eli primäärisukkessiometsät ja rannikon dyynimetsät. Sisämaan dyynimetsät, saariston kalliomänniköt ja saarnikot arvioitiin
metsäasiantuntijaryhmässä (luku 3.4). Primäärisukkessiometsien rajauksesta keskusteltiin asiantuntijaryhmässä runsaasti. Rajauksessa ovat mukana pääsääntöisesti
alle 10 m korkeudella merenpinnasta sijaitsevat metsät,
joiden puuston rakennepiirteissä on merkkejä primäärisukkessiosta. Päätehakkuun jälkeen uudistettuja metsiä
ei enää lueta primäärisukkessiometsiksi. Sitä vastoin
harsinnan tai metsien laidunkäytön ei ole katsottu olevan tarkastelun esteenä.
Maankohoamisrannikon suot käsiteltiin suoasiantuntijaryhmässä (luku 3.3), vaikka näihin kuuluu tyypillisiä puustoisia sukkessiosarjan osia ja metsä-suoluonnon
vuorottelua. Myös kalliosoistumat kuuluivat suoasiantuntijaryhmälle, mutta näitä sivutaan merenrantojen
kalliolammikoiden arvioinnissa.
Saariston ja mannerrannikon kalliot on tarkasteltu
kokonaisuudessaan kallioasiantuntijaryhmässä (luku
3.5). Myös kallioluontoon kuuluu tyypillisiä saariston
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3.1.2.2

ja rannikon luontotyyppejä. Esimerkiksi merenrantojen
pärskekallioilla on tyypillinen levä- ja jäkälälajistonsa.
Pärskevyöhykkeen yläpuolisilla rantakallioilla ja kalliometsissä on havaittavissa mereisyyden vaikutus niin
lajistossa kuin puuston rakenteessa. Myös nykyisen Itämeren kehitysvaiheisiin kuuluvat rantamuodostumat,
kuten muinaisrantojen lohkareikot ja louhikot, on käsitelty kallioryhmässä.
Vesistöistä Itämeren rannikkoluontotyyppien yhteydessä on käsitelty maankohoamisen seurauksena
merestä kuroutuvat, vielä murtovesivaikutteiset lahdet, järvet ja lammet sekä jokisuistot. Näihin kuuluvat
pääsääntöisesti alle 1–2 m korkeudella merenpinnasta
ja alle yhden kilometrin etäisyydellä merestä sijaitsevat
vedet. Makeavetiset rannikon ja saariston järvet, lammet
ja lähteiköt sekä muut pienvedet kuuluivat sisävesiasiantuntijaryhmälle (luku 3.2), vaikka ne voivat olla osia
primäärisukkessiosarjasta. Esimerkiksi kuroutuviin järviin liittyy usein läheisesti luhtaisia suoluontotyyppejä
ja metsäisiä luontotyyppejä, joita on tarkasteltu suo- ja
metsäasiantuntijaryhmissä.

3.1.2

Tietolähteet ja arvioinnin toteutus

3.1.2.1

Vedenalaisten luontotyyppien tietolähteet

Vedenalaisesta luonnosta on saatavilla vain hajanaista
tietoa, eikä uhanalaisuusarvioinnissa ei ole voitu juurikaan käyttää yhtenäisiä aineistoja. Joidenkin luontotyyppien arviot perustuvat osittain paikallisesti rajattuihin
tutkimusaineistoihin, mutta enimmäkseen arviot on
tehty asiantuntija-arvioina. Vedenalaisen meriluonnon
ja rannikon vesien tarkastelussa hyödynnettiin lisäksi
Merentutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen
veden laadun seurantatietokantoja. Meriluontotyyppien
tarkastelussa on voitu käyttää jossain määrin myös käynnissä olevan vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) (Ympäristöministeriö
ja Suomen ympäristökeskus 2006) kokemuksia ja tämänhetkisiä aineistoja. Jatkossa VELMU-hanke tuottaa arvokasta lisätietoa vedenalaisesta luonnostamme (kuva 8).

Kuva 8. Vedenalaisen luonnon inventointia. Ejskäret, Saaristomeri. Kuva: Anita Mäkinen
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Rantaluontotyyppien arvioinnissa on käytetty mm.
Metsähallituksen luontopalvelujen kokoamia luonnonsuojelualueiden luontotyyppien inventointitietoja. Metsähallituksen SutiGis- ja YsaGis-tietokantoja on voitu
hyödyntää parhaiten tiettyjen, suojelualueille keskittyvien luontotyyppien pinta-alan ja edustavuuden arvioinnissa. Tietokannoissa on luontotyyppitietoa kaikilta valtion suojelualueilta sekä osasta yksityisiä suojelualueita.
Tietokantojen tietoja käytettiin myös yhdessä muiden
paikkatietoaineistojen kanssa luontotyyppien pinta-alojen karkeaan arviointiin koko rannikkoalueelta.
Erilaisten paikkatietoaineistojen avulla tarkasteltiin
useita rannikon luontotyyppejä ja niiden mahdollisia
pinta-aloja ja esiintymisaluetta. Hyvin yleistä taustatietoa rannikon luontotyypeistä saatiin muun muassa
maankäyttöä ja maanpeitettä kuvaavasta CORINE Land
Cover 2000 -aineistosta (CORINE Land Cover 2000).
Ajoittain murtovesivaikutteisia rannikon läheisiä vesistöjä etsittiin korkeusmallin avulla paikkatietoaineistosta.
Hiekkarantojen kehityksestä tehtiin selvitys vanhaa ja
nykyistä peruskarttamateriaalia sekä ilmakuvia hyödyntäen (Kontula 2006). Hiekkarantojen osalta tärkeitä
tietolähteitä olivat myös luonnonsuojelulain mukaisten
luontotyyppien inventoinnin (LULU) aineistot sekä itäisellä Suomenlahdella tehty hiekkarantaselvitys (Ryttäri
ym. 2006).
Vääräväri-ilmavalokuvia hyödynnettiin tiettyjen
yksittäisten kohteiden ja harvinaisten luontotyyppien
arvioinnissa. Niitä käytettiin muun muassa suomyrttipensaikkojen, dyynimetsien, dyynialueiden kuluneiden kasvittomien deflaatiopintojen ja dyynisukkession
alkuvaiheen luontotyyppien tarkastelussa. Maaperä- ja
kallioperäkarttoja käytettiin yhdessä peruskarttatarkastelun kanssa otosluontoisesti tiettyjen luontotyyppien
esiintymisen arviointiin tarkastelualueen eri osissa.
Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin kanssa samaan aikaan rinnakkain toteutettu luontodirektiivin artiklan 17 edellyttämä luontotyyppien raportointi tuotti
myös uhanalaisuusarviointia tukevaa ja tarkentavaa
tietoa muun muassa luontotyyppien levinneisyydestä
ja niiden tilasta myös suojelualueiden ulkopuolella. Natura 2000 -tietokantalomakkeita ja Natura 2000 -luontotyyppiopasta (Airaksinen & Karttunen 2001) käytettiin
näiden tyyppien tarkastelussa. Luontodirektiivin luontotyypeistä on koottu viime vuosikymmeninä useita
alueellisia tarkasteluja muun muassa osana erilaisia
EU-hankkeita (Rahja Life 1997−2003, Liminganlahti Life
1995–1998, Merenkurkussa Interreg Kvarken–MittSkandia). Näissä hankkeissa koottuja tietoja on jossain määrin
voitu hyödyntää luontotyyppien uhanalaisuuden määrittämisessä ja luonnehdinnan tarkentamisessa.
Tieteellinen kirjallisuus ja erilaiset asiantuntijaselvitykset olivat paikkatietoaineistojen ohella merkittävä
tietolähde. Yleistajuisen yhteenvedon saaristoluonnosta
on esittänyt Kalliola (1958). Maankohoamista seuraavan
kasvillisuussukkession kuvaamisessa keskeinen on Vartiaisen (1980) tutkimus. Saaristomeren kasvistoa ja sen
pitkäaikaismuutoksia ovat tutkineet mm. Eklund (1931;
1958) ja von Numers (1995; 2003; 2005; von Numers ja

Vedenalaisten luontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin eri osa-alueilla esitetään taulukossa 5 ja
kuvassa 9. Ainoastaan hydrolitoraalin rihmaleväyhteisöt
katsottiin koko Suomen arvioissa säilyväksi (LC) luontotyypiksi. Silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä on neljä
(sublitoraalin rihmaleväyhteisöt, sinisimpukkayhteisöt,
valoisan kerroksen pohjaeläinyhteisöt ja valoisan kerroksen alapuoliset pohjaeläinyhteisöt). Vaarantuneiksi (VU)
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100 %

NT
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EN

CR

80 %
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Koko maa

20 %

Perämeri

Vedenalaisten luontotyyppien monipuolisuuden ja
kattavan tiedon puuttumisen vuoksi yhtenäisten määrä- ja laatukriteerien käyttäminen ei ollut mahdollista.
Esimerkkeinä tarkastelluista määrällisistä ominaisuuksista ovat yksilömäärien ja peittävyyden väheneminen
ja vyöhykkeiden kapeneminen (rakkoleväyhteisöt) sekä
esiintymien laajuus, kytkeytyneisyys ja niiden muodostamat verkostot (meriajokasyhteisöt). Laadullisina tekijöinä tarkasteltiin mm. lajistoa, eliöyhteisön monimuotoisuutta, päällyskasvuston määrää, kasvien, levien tai
eläinten kuntoa sekä populaatioiden ikärakennetta.
Rantaluontotyyppien arvioinnissa käytettiin sekä
määrä- että laatukriteereitä pääosassa luontotyyppejä.

3.1.3.1

Uhanalaisuusarviot

Merenkurkku

Sovelletut kriteerit

Itämeren ja rannikon
luontotyyppien uhanalaisuus

Selkämeri

3.1.2.4

3.1.3

Ahvenanmaa
Saaristomeri

Aineistojen hajanaisuuden ja tiedonpuutteiden vuoksi
asiantuntija-arvion osuus oli merkittävä sekä rantaluontotyyppien että erityisesti vedenalaisten luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa. Pinta-alatiedot ja käsitys
luontotyyppien edustavuudesta etenkin suojelualueiden ulkopuolella ovat edelleen varsin heikkoja ja tiedot
suuntaa-antavia. Asiantuntijaryhmien työskentelyyn
osallistui maastossa aktiivisesti liikkuvia asiantuntijoita eri puolilta rannikkoaluetta. Käsitys luontotyyppien esiintymisestä ja niiden tilan kehityksestä perustuu
asiantuntijoiden pitkällä aikavälillä kehittyneeseen
näkemykseen ja kokemukseen. Asiantuntija-arviointi
sai usein tukea käytetyistä paikkatieto- ja kirjallisista
aineistoista.
Jokaiselle luontotyypille annettiin arvio tiedon tasosta
ja myös asiantuntija-arvion epävarmuustekijät pyrittiin
määrittämään. Luontotyyppien luonnehdinnasta, uhkatekijöistä ja uhanalaistumisen syistä sekä arviointimenetelmän antamista uhanalaisuusluokista keskusteltiin
kunnes ryhmä saavutti yksimielisyyden. Arviointityön
kuluessa listattiin runsaasti tietotarpeita liittyen monen
luontotyypin esiintymiseen, pinta-alaan ja kehityssuunnan seurantaan.

Suomenlahti

Asiantuntija-arvion osuus

Osuudet luontotyyppien lukumäärästä

3.1.2.3

Yksinomaan määräkriteerin perusteella arvioitiin ruovikot ja merenrantakatajikot ja pelkän laatukriteerin
mukaan rakkolevävallit. Merenrantakaislikoiden tiedot
eivät riittäneet kummankaan arviointikriteerin käyttämiseen. Luontotyypistä riippuen tärkeimpiä tarkasteltuja
ominaisuuksia olivat esiintymien laajuus ja maantieteellinen kattavuus, primäärisukkessiosarjojen pituus ja laajuus, luontainen sukkessiokehitys ja häiriödynamiikka,
vieraslajien esiintyminen, luontotyypille ominaisten ja
uhanalaisten lajien esiintyminen, rehevöitymistä ilmentävien lajien osuus sekä kuluneisuus.
Määrän ja laadun muutoksen perusteella saatua arviota tarkennettiin joidenkin metsien kehityssarjaan
kuuluvien luontotyyppien kohdalla tulevaisuuden
myönteiseksi arvioidun kehityksen ja erityisesti ennen
1950-lukua tapahtuneen kielteisen muutoksen perusteella. Luontotyypin yleisyyden takia lievennettiin saatua
metsäisten dyynien ja merenrantakatajikoiden arviota.

Kuva 9. Itämeren vedenalaisten luontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin lukumäärän perusteella Suomenlahdella (n=6), Ahvenanmaan ja Saaristomeren alueella
(n=7), Selkämerellä (n=7), Merenkurkussa (n=9), Perämerellä (n=4) ja koko maassa (n=10). Kuvasta puuttuvat puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit, joiden lukumäärä oli
eri osa-alueilla 2−6.
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu
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Korvenpää 2007). Itäisen Suomenlahden saariston kasvillisuutta on kuvattu Ulvisen (1937) sekä Kujalan ja
Ulvisen (1964) tutkimuksissa. Yksittäisistä luontotyypeistä on kohtalaisesti materiaalia saatavilla. Esimerkiksi
dyynit ovat olleet useiden tutkimusten mielenkiinnon
kohteina (mm. Lemberg 1933; Hellemaa 1988; Kaila
2007a, 2007b). Metsäkasvillisuudesta löytyy muutamia
alueellisia yhteenvetoja (mm. Skult 1956; Keränen 1973).
Yksittäisiä luontotyyppejä koskevaa kirjallisuutta on
lueteltu tarkemmin kyseisten luontotyyppien kuvausten
yhteydessä (osa 2, luku 2.2). Näitä kirjallisia aineistoja
täydentävät erilaiset lajistoinventoinnit ja yksittäisten
kohteiden luontotyyppien kartoitukset eri puolilta rannikko- ja saaristoalueita (mm. Salo ja Nummela-Salo
1994; Kukko-Oja ym. 2003).

Taulukko 5. Vedenalaisten luontotyyppien uhanalaisuusluokat, uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät. Arviotaulun tulkinta ja uhanalaistumisen
syiden ja uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.

Uhkatekijät

Uhanalaistumisen syyt

Kokonaisarvio

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Koko Suomi

Kokonaisarvio

Perämeri
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Merenkurkku

Kokonaisarvio

Selkämeri
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Ahvenanmaa ja
Saaristomeri
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Luontotyyppi / ryhmä
2 Itämeri ja rannikko
2.1 Itämeren vedenalaiset
luontotyypit
2.1.1 Hydrolitoraalin rihmaleväyhteisöt
2.1.2 Sublitoraalin rihmaleväyhteisöt
2.1.3 Kallio- ja kivikkopohjien
rakkoleväyhteisöt
2.1.4 Palleroahdinpartayhteisöt
2.1.5 Punaleväyhteisöt

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Suomenlahti

5 5
- -

LC
DD

5 5
5 3

LC
VU

5 5
5 4

LC
NT

5 5
4 4

LC
NT

5 5
5 4

LC
NT

5 5
4 3

LC
NT* Vre

Vre
Vre, I

3 3

VU

1 2

CR

3 3

VU

4 4

NT

-

-

DD

3 3

VU Vre, Vl

Vre, I

- 3 3

DD
VU

- 3 2

DD
EN

- - 3

DD
VU

- 4 5

DD
NT

-

-

DD

- 2 3

DD
EN Vre

2.1.6 Meriajokasyhteisöt

-

-

DD

2 3

EN

-

-

DD

2.1.7 Uposkasvivaltaiset pohjat
2.1.8 Näkinpartaisniityt
2.1.9 Vesisammalyhteisöt

-

-

DD
DD
DD

-

-

DD
DD
DD

-

-

DD
DD
DD

5 4
3 4
- -

LC*
VU
DD

2.1.10 Sinisimpukkayhteisöt

4 -

NT

4 -

NT

4 4

NT

4 4

NT

2.1.11 Valoisan kerroksen pohjaeläinyhteisöt

3 3

VU

3 3

VU

4 3

VU

4 4

NT

4 4

NT

3 4

2.1.12 Valoisan kerroksen alapuoliset
pohjaeläinyhteisöt

3 3

VU

4 4

NT

4 4

NT

4 4

NT

5 4

NT

4 4

luokiteltiin kaksi luontotyyppiä (kallio- ja kivikkopohjien rakkoleväyhteisöt sekä uposkasvivaltaiset pohjat) ja
erittäin uhanalaisiksi (EN) kolme luontotyyppiä (punaleväyhteisöt, meriajokasyhteisöt ja näkinpartaisniityt).
Palleroahdinpartayhteisöt ja vesisammalyhteisöt arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD).
Määrän (A-kriteeri) ja laadun (B-kriteeri) perusteella
tehdyt arviot poikkesivat vain vähän toisistaan. Uposkasvivaltaiset pohjat arvioitiin kuitenkin uhanalaiseksi
nimenomaan laadullisten kriteerien perusteella. Vedenalaisten luontotyyppien pinta-aloista on olemassa niin
vähän kattavaa tietoa, että uhanalaisten luontotyyppien osuus kokonaispinta-alasta on mahdoton arvioida,
mutta osuus on kuitenkin huomattava. Pinta-alaltaan
laajin luontotyyppi on valoisan kerroksen alapuoliset
pohjaeläinyhteisöt, joka kattaa määritelmällisesti hyvin
suuren osan vedenalaisten luontotyyppien kokonaispinta-alasta.
Puutteellisten tietojen vuoksi kaikille vedenalaisille
luontotyypeille ei pystytty tekemään osa-aluekohtaista
arviota. Tehtyjen arvioiden perusteella on kuitenkin selvää, että monen luontotyypin tilanne vaihtelee huomattavasti eri merialueilla. Esimerkiksi rakkoleväyhteisöt
arvioitiin Saaristomerellä äärimmäisen uhanalaisiksi
(CR), mutta Merenkurkussa silmälläpidettäviksi (NT).
Luontotyypit ovat uhanalaisimpia rannikkomme eteläisimmissä osissa, Saaristomerellä ja Suomenlahdella
(kuva 9). Paras tilanne on Merenkurkussa ja Perämerellä. Tulokset eivät ole yllättäviä, sillä myös suurin osa
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2 3
- - - -

DD
DD
DD

5 3
2 2
- 4 4

Vre
Vre, I
Vre, Kh, Ks,
EN Vre, Kh, Ks, Vl
I, Vl
VU Vre, Vra
Vre, Vra
EN Vre, Vra, Vl Vre, Vra, Vl
DD
Vre
I, Vre, Vra,
NT Vre, Vra, Kh
Kh, L
Vre, L, Vra,
NT* Vre, L, Vra, Vl
Vl, Kh
Vre, L, Ks,
Vre, L, Ks,
NT
Vra, Vl
Vra, Vl

ihmistoiminnan vaikutuksista meriluontoon keskittyy
etelärannikkoon.
Täysin hävinneitä (RE) vedenalaisia luontotyyppejä
ei Suomessa arvioitu olevan. Myöskään välittömässä
tuhoutumisvaarassa olevia luontotyyppejä ei vedenalaisessa luonnossa näyttäisi tällä hetkellä olevan koko
merialuetta tarkasteltaessa. Syytä huoleen on kuitenkin,
sillä puolet arvioiduista luontotyypeistä sijoittui luokkiin
erittäin uhanalainen (EN) tai vaarantunut (VU). Erityisen
huolestuttavaa on, että pääasiassa hiekkapohjilla esiintyvät meriajokasyhteisöt ja näkinpartaisniityt arvioitiin
erittäin uhanalaisiksi, sillä molemmat kuuluvat Suomen
vastuuluontotyyppeihin (luku 5). Uhanalaisuusarvioinnin tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että kattavaa
tietoa luontotyyppien esiintymisestä ja laadusta on olemassa hyvin vähän, ja että nykyinen arviointi tästä syystä perustuu suurelta osin asiantuntija-arvioihin. Koko
Suomessa puutteellisesti tunnettuja (DD) vedenalaisia
luontotyyppejä oli tässä arvioinnissa vain kaksi, mutta
myös moni muu luontotyyppi osoittautui puutteellisesti
tunnetuksi useammalla kuin yhdellä viidestä osa-alueesta (taulukko 5).
Itämeren rannikkoluontotyyppejä arvioitiin kaikkiaan 38, ja lisäksi arvioitiin 6 luontotyyppiyhdistelmää.
Rannikkoluontotyypit voidaan ryhmitellä avoimiin ja
pensaikkoisiin-metsäisiin luontotyyppeihin sekä rannikon murtovesivaikutteisiin vesiin. Taulukossa 6 ja kuvassa 10 on esitetty jakautuminen uhanalaisuusluokkiin
näissä ryhmissä sekä luontotyyppiyhdistelmillä. Äärim-
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

2.2.1 Itämeren kivikkorannat
2.2.1.1 Itämeren avoimet moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat
2.2.1.2 Itämeren kasvipeitteiset moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat
2.2.1.3 Itämeren sora- ja somerikkorannat
2.2.2 Itämeren hiekkarannat ja dyynit
2.2.2.1 Itämeren hiekkarannat
2.2.2.2 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit
2.2.2.3 Liikkuvat rantavehnädyynit
2.2.2.4 Harmaat dyynit
2.2.2.5 Variksenmarjadyynit
2.2.2.6 Dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet
2.2.2.7 Metsäiset dyynit
2.2.3 Merenrantojen ilmaversoiskasvustot
2.2.3.1 Merenrantaruovikot
2.2.3.2 Merenrantankaislikot
2.2.4 Eloperäiset rantavallit
2.2.4.1 Rakkolevävallit
2.2.4.2 Ruokovallit ja -kasaumat
2.2.5 Rannikon metsien kehityssarjat
2.2.5.1 Tyrnipensaikot
2.2.5.2 Suomyrttipensaikot
2.2.5.3 Merenrantapajukot
2.2.5.4 Merenrannan leppävyöt ja -pensaikot
2.2.5.5 Merenrantakatajikot
2.2.5.6 Rannikon kosteat terva- ja harmaaleppälehdot
2.2.5.7 Rannikon tuoreet terva- ja harmaaleppälehdot
2.2.5.8 Rannikon tuoreet koivu- ja tuomilehdot
2.2.5.9 Rannikon kuivat terva- ja harmaaleppälehdot
2.2.5.10 Rannikon kuivat koivu- ja tuomilehdot
2.2.5.11 Rannikon lehtomaiset kuusikot
2.2.5.12 Rannikon lehtomaiset lehtimetsät
2.2.5.13 Rannikon tuoreen kankaan kuusikot
2.2.5.14 Rannikon tuoreen kankaan koivikot
2.2.5.15 Rannikon kuivan kankaan kuusikot
2.2.5.16 Rannikon kuivan kankaan männiköt
2.2.5.17 Rannikon kuivan kankaan koivikot
2.2.5.18 Rannikon karukkokankaiden kuusikot
2.2.5.19 Rannikon karukkokankaiden männiköt
2.2.5.20 Rannikon karukkokankaiden koivikot
2.2.6 Rannikon murtovesivaikutteiset vedet
2.2.6.1 Fladat
2.2.6.2 Kluuvit
2.2.6.3 Satunnaisesti murtovesivaikutteiset järvet ja lammet
2.2.6.4 Merenrantojen kalliolammikot
2.2.7 Rannikon luontotyyppiyhdistelmät
2.2.7.1 Itämeren dyynisarjat
2.2.7.2 Maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat
2.2.7.3 Rannikon jokisuistot
2.2.7.4 Ulkosaariston saaret ja luodot
2.2.7.5 Lintuluodot ja -kalliot
2.2.7.6 Itämeren harjusaaret

Laatu (B)

Luontotyyppi / ryhmä / yhdistelmä
2.2 Itämeren rantaluontotyypit

Määrä (A)

Etelä-Suomi = Koko Suomi

5
4
5

5
4
5

-

LC
NT
LC

R, Vre

Kh, R, Vre
Vre, Kh, R, I, Vl
Kh, Vre

2
2
4
3
3
2
4

3
3
3
3
3
2
2

y

EN
EN
VU
VU
VU
EN
VU

Ku, R, Vre, Ks, Rl, L
Ku, Vre, R, Ks
Ku, R, Rl, Ks
Ku, R, Rl, Ks
Ku, R, Nu, Rl
Oj, Ku, Rl
M, R, Ku

Ku, Vre, L, Rl, R, Ks, I
Ku, Vre, I, R
Ku, Rl, R, Vre, L, I
Ku, Rl, Vre, R, L, I
Ku, Rl, Nu, R
Rl, I
M, R, Ku, Rl

5
-

-

-

LC
DD

5

3
-

-

VU
LC

5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
4
2
1
4
2
4
5

5
3
5
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
2
2
5
2
3
4

y
y
h
-

LC
VU
LC
LC
LC
NT
NT
NT
NT
NT
EN
VU
EN
NT
EN
CR
NT
EN
VU
NT

Pr, Mu, M, Oj, Vra
Pr, Mu, M, Oj, Vra
M, Pr, Oj, Vra
M, R
M, R
M, Oj, R, Pr
M, R
M, R, Pr
M, R, Pr
M, R
M, R
M, R
M
M
M

R, Oj, Ml, Vre, Vra
R, Ml, Oj, Vra
M, Ml, Oj, R
R, Ml, Mp
M, Ml, Mp, R
M, Oj
M, R
M, R
M, R, Mp
M, Rl, R
M, Rl, R
M, Rl, Mp
M, Rl
M, Rl
Rl, M, Mp

3
3
3
5

3
2
3
4

-

VU
EN
VU
NT

Vra, Vre, Vl, M
Vra, Vre, M
Oj, Vra, Vre, Rl, Kh
Rl, Vre, Kh

Vra, Vre, Vl, M, I
Vra, Vre, M, I
Vre, Oj, Vra, M, I
Rl, Vre, Kh, I

3
1
5
5
4
5

2
1
2
5
4
3

-

EN
CR
EN
LC
NT
VU

Ku, R, Vre, Ks, Rl, M
M, R, Oj, Vre, Rl
Vra, Vre, Vs, Kh, Oj, R, Vl

Ku, Vre, Rl, R, I, L, M
M, R, Oj, Vre, I, Rl
Vra, Vre, Vs, Kh, Vl
Vre, Kh, R
Mu, L, Kh, Vre, R, I, Vl
M, R, Vre, Rl, Ku, Ks

Uhanalaistumisen syyt

Uhkatekijät

Vre
Vre

Vre, Kh

Vre

Vre
R, Ml, Vre

Mu, Rl, Vl, L
M, R, Ks, Ku, Vre, Rl
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Itämeri ja rannikko

Taulukko 6. Rannikon luontotyyppien uhanalaisuusluokat, uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät. Arviotaulun tulkinta ja uhanalaistumisen
syiden ja uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.

3.1.3.2

mäisen uhanalaisia (CR) ovat luontotyyppiyhdistelmä
maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat, jonka
kokonaiset, ehjät sarjat ovat nykyisin erittäin harvinaisia sekä tähän sarjaan kuuluva luontotyyppi, rannikon
kuivan kankaan männiköt. Erittäin uhanalaisiksi (EN)
arvioitiin kaksi luontotyyppiyhdistelmää, jokisuistot ja
dyynien sukkessiosarjat, sekä kahdeksan luontotyyppiä,
joukossa mm. hiekkarannat ja alkiovaiheen dyynit sekä
primäärisukkessiometsistä kaikki rehevimmät, kuusivaltaiset tyypit. Vaarantuneiksi (VU) määriteltiin luontotyyppiyhdistelmistä harjusaaret sekä kymmenen luontotyyppiä, joukossa useimmat dyynityypit sekä rannikon
vesiluontotyypeistä fladat ja murtovesivaikutteiset järvet ja lammet. Silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä
on kymmenen ja luontotyyppiyhdistelmiä yksi. Niihin
kuuluvat mm. kasvipeitteiset kivikkorannat ja merenrantojen kalliolammikot, joiden laatua rehevöityminen todennäköisesti heikentää ja joiden tulevaisuuteen saattaa
vaikuttaa ilmastonmuutos. Silmälläpidettäviin luettiin
myös kaikki rannikon metsien kehityssarjojen leppä-,
koivu- ja tuomivaltaiset lehdot sekä luontotyyppiyhdistelmä lintuluodot ja -kalliot. Kahdeksan luontotyyppiä
ja yksi luontotyyppiyhdistelmä, ulkosaariston saaret ja
luodot, arvioitiin säilyviksi (LC). Näitä ovat esimerkiksi
kaikki kasvipeitteettömät kivikkorantatyypit, rehevöitymisestä hyötyvät ruovikot ja niistä muodostuvat ruokovallit sekä erilaiset rantapajukot ja pensaikkotyypit, joilla
ei katsottu olevan merkittäviä uhkia. Merenrantakaislikoiden kehityksestä ja nykytilasta todettiin olevan liian
vähän tietoa arvioinnin tekemiseen, joten ne luokiteltiin
puutteellisesti tunnetuiksi (DD). Yhtään rannikon luontotyyppiä ei toistaiseksi katsottu kokonaan hävinneeksi
(RE).
Kaiken kaikkiaan uhanalaisten luontotyyppien osuus
rannikon pinta-alasta lienee alle 5 %. Vaikka pinta-alaosuus on pieni, löytyy luonnontilaista rantaviivaa tiheimmin rakennetuilta rannikkoalueilta esimerkiksi
suurimpien kaupunkien läheltä, Sipoon tai Kustavin
saaristosta enää tuskin lainkaan.

LC

Luontotyyppien lukumäärä (kpl)

25

NT

VU

EN

CR

20
15
10
5
0

Avoimet

Metsäiset

Vedet

Yhdistelmät

Kuva 10. Rannikkoluontotyyppien ja -luontotyyppiyhdistelmien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin. Lisäksi yksi
luontotyyppi, merenrantakaislikot, arvioitiin puutteellisesti
tunnetuksi (DD).
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Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät

Itämeren vedenalaiset luontotyypit
Laajavaikutuksisin vedenalaisia luontotyyppejä uhkaava
tekijä on Itämeren jo pitkään jatkunut rehevöityminen
(kuva 11a). Rehevöityminen arvioitiin kaikkien vedenalaisten tyyppien kohdalla tärkeimmäksi ja usein myös
ainoaksi uhanalaistumisen syyksi. Rehevöitymisellä
tarkoitetaan lisääntyneestä ravinteiden saatavuudesta
johtuvaa kasvien perustuotannon kasvua. Vesistöissä rehevöitymisen oireita ovat esimerkiksi runsaat leväesiintymät "leväkukinnat", veden sameneminen, liiallisesta
orgaanisesta kuormituksesta johtuva pohjakerroksen hapettomuus ja siitä seuraava ravinteiden vapautuminen
takaisin veteen (sisäinen kuormitus), päällyskasvustoina
viihtyvien levien ja ranta-alueiden rihmalevien runsastuminen sekä vesikasvillisuuden lisääntyminen. Rehevöityminen muuttaa myös levien, vesikasvien, vesieliöiden ja kalojen elinolosuhteita sekä aiheuttaa muutoksia
eri eliöryhmien runsaussuhteissa.
Itämerta kuormittavat etenkin valuma-alueilta tulevat ravinteet, joista merkittävä osa on peräisin maataloudesta. Muita keskeisiä kuormittajia ovat yhdyskuntien ja
teollisuuden jätevedet. Kalankasvatuslaitokset lisäävät
rehevöitymistä paikallisesti. Voimakkaimmin rehevöitymisen vaikutukset näkyvät Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Näillä alueilla pohjien hapettomuus on laajalle
levinnyt ongelma, ja päällyskasvuston runsastuminen
on tukahduttanut muita luontotyyppejä, kuten rakkoleväyhteisöjä. Myös kalasto on kärsinyt pohjien kutualueiden vähentymisestä tai niiden supistumisesta edellä
mainittujen syiden takia. Rehevöitymisen seurauksena
tapahtuneet kasvillisuusmuutokset ovat myös edistäneet esim. näkinpartaisniittyjen uhanalaistumista.
Vaikka lievä rehevyyden lisääntyminen saattaa olla joillekin luontotyypeille jopa eduksi, kärsivät nekin
liiallisesta ravinteiden määrän kasvusta. Esimerkiksi
pohjaeläin- ja sinisimpukkayhteisöt hyötyvät lievästä
rehevöitymisestä aiheutuvasta kasvaneesta planktontuotannosta ja siten ravinnon saatavuuden paranemisesta. Liiallinen rehevöityminen, joka samentaa vettä, lisää
päällyskasvustoja ja aiheuttaa liettymistä ja happiongelmia pohjakerroksessa, haittaa kuitenkin myös näitä
luontotyyppejä. Myös merimetson arvellaan hyötyvän
rehevöitymisestä ja sen aiheuttamasta särkikannan kasvusta (tietolaatikko 2, kuva 12).
Merkittävinä uhanalaistumisen syinä vedenalaisilla
luontotyypeillä on pidetty myös vesirakentamista ja
vesiliikennettä. Rantoja ja väyliä syvennetään ruoppaamalla ja levennetään jopa kallioita räjäyttämällä, ja tästä
syntyviä ruoppausmassoja läjitetään matalille vesialueille. Tuulivoimalapuistojen rakentaminen on nykyisin
uusi kasvava uhka vedenalaisille luontotyypeille. Rakentaminen ja ruoppaaminen myös samentavat vettä, ja
virtauksien muutokset saattavat olla tuhoisia vedenalaisille luontotyypeille ja niiden eliölajeille. Vesiliikenteen
määrä kasvaa jatkuvasti Itämerellä, ja sen vaikutukset
luontoon ovat moninaisia. Liikenne itsessään häiritsee
linnustoa ja kalojen kutua, ja myös melun vaikutukset
voivat olla huomattavia. Veneiden ja laivojen potkurivir-
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Mainittu uhanalaistumisen syynä (kpl)

10
8
6
4
2
0

Vre

Vra

Vl

b) Uhkatekijät

L

Kh

Ks

I

toisena, kolmantena jne. uhkana
tärkeimpänä (ensimmäisenä) uhkana

14
Mainittu uhkatekijänä (kpl)

toisena, kolmantena jne. syynä
tärkeimpänä (ensimmäisenä) syynä

12
10
8
6
4
2
0

Vre

Vra

Vl

L

Kh

Ks

I

Kuva 11. Uhanalaistumisen syyt (a) ja uhkatekijät (b) Itämeren vedenalaisilla luontotyypeillä. Uhanalaistumisen syyt on
järjestetty ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne
mainitaan tärkeimpänä syynä (tumma) ja toissijaisesti sen
mukaan, montako kertaa ne ylipäätään on mainittu (tumma
ja vaalea). Uhkatekijät ovat uhkamuutosten vertailun helpottamiseksi samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt.
Uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.

taukset saavat pohjien sedimentit ja niihin sitoutuneet
ravinteet liikkeelle pahentaen rehevöitymiskehitystä ja ruovikoitumista erityisesti matalilla vesialueilla.
Vesiliikenteen eroosiovaikutus kohdistuu erityisesti
matalaan rantavyöhykkeeseen ja saattaa paikallisesti
vaikuttaa mm. meriajokkaan esiintymiseen. Isojen laivojen peräaaltojen vaikutus ulottuu myös maalle niiden
huuhtoessa esimerkiksi kivikkorannoilta hienojakoista
maa-ainesta sekä hävittäessä rantakasvillisuutta ja sen
luontaista vyöhykkeisyyttä. Isojen matkustajalauttojen
ja -risteilijöiden päästöt ilmaan ja veteen myös rehevöittävät Itämerta.
Muina uhanalaistumisen syinä vedenalaisilla luontotyypeillä on mainittu vieraslajit, kemialliset haittavaikutukset sekä vedenalainen kaivannaistoiminta (kuva
11a), jolla viitataan merisoranottoon. Vieraslajien leviäminen Itämeressä ja sen rannoilla on jo vuosikymmeniä
jatkunut ja yhä kasvava uhka (ks. myös tietolaatikko 3).
Laivojen painolastiveden mukana rannikkovesiimme
on jo päätynyt kymmeniä selkärangattomia vieraslajeja, joilla on merkittäviä ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia. Erityisesti pohjaeläinyhteisöt ovat kärsineet

tulokaslajien kilpailusta. Myrkylliset tai haitalliset yhdisteet ovat myös uhka Itämeren luontotyypeille. Öljy- ja
kemikaalikuljetusten voimakas lisääntyminen etenkin
Suomenlahdella kasvattaa öljyonnettomuuksien vaaraa.
Öljyyntyminen sekä mahdolliset puhdistustoimet ovat
uhka paitsi eliölajeille myös tietyille vedenalaisille ja
rantojen luontotyypeille. Pahimmassa tapauksessa öljyonnettomuus voi tuhota laajan alueen vedenalaisen
luonnon hyvinkin pitkäksi aikaa. Öljyonnettomuuksista
johtuvat kemialliset haittavaikutukset ovat merkittävä
uhka sinisimpukkayhteisöille. Lisäksi nyt jo lähes loppuneen pistekuormituksen johdosta pohjasedimentteihin
on paikallisesti saattanut kertyä huomattavia määriä
myrkyllisiä yhdisteitä, jotka voivat vapautua uudelleen
kiertoon ruoppausten yhteydessä ja pohjanläheisten vesikerrosten happitilanteen huonontuessa.
Tulevaisuuden uhkatekijöissä Itämeren vedenalaisilla
luontotyypeillä toistuvat lähes samat tekijät (kuva 11b)
kuin uhanalaistumisen syissä (kuva 11a). Voimistuvana
uhkana pidetään kuitenkin ilmastonmuutosta, joka vaikuttaa monin tavoin myös Itämeren luontotyyppeihin.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuvataan tarkemmin
luvun lopussa.
Avoimet rantaluontotyypit, rannikon vedet sekä
luontotyyppiyhdistelmät
Itämeren rehevöityminen on merkittävä uhanalaistumisen syy myös rantaluontotyypeillä (kuvat 13 ja 14a). Metsäisten ja muiden rannikkoluontotyyppien uhanalaistumisen syitä ja uhkatekijöitä tarkastellaan seuraavassa
erikseen. Avoimien rantaluontotyyppien, rannikon pienvesien sekä luontotyyppiyhdistelmien rehevöitymisen
vaikutuksia pahentavat ilmakehästä kulkeutuva rehevöittävä laskeuma ja toisaalta aiemmin laajamittaisen
rantalaidunnuksen lähes täydellinen loppuminen. Rehevöityminen aiheuttaa luontaisesti avoimien, aaltojen ja
tuulten ylläpitämien hiekka- ja dyynirantojen umpeenkasvua. Rantaan ajautuvat levämassat tarjoavat kasvualustan puolestaan järviruo'olle ja muulle monivuotiselle
kasvillisuudelle, mikä ajan mittaan edesauttaa rantojen
pensoittumista ja puustottumista. Umpeenkasvu näkyy
myös dyynien yläosissa kasvillisuuden lisääntymisenä ja
puuston tihentymisenä. Rehevöitymisen seurauksena lisääntynyt ruovikoituminen on nähtävissä kaikenlaisilla
pehmeäpohjaisilla rannoilla, etenkin suojaisissa lahdissa, jokisuistoissa sekä fladoissa ja kluuveissa. Kasvillisuuden muutokset heijastuvat puolestaan linnustoon ja
muuhun eliölajistoon.
Itämeren veden laadun heikentyminen ja ruovikoituminen ovat myös syynä aiemmin kookkaiden rakkolevävallien vähenemiseen, pienenemiseen ja laadulliseen
heikkenemiseen. Rakkolevävalleihin sekoittuu yhä enenevässä määrin ruokoa, joka ei ole levävallien eliöille
yhtä hyvä elinympäristö kuin puhtaat rakkolevävallit.
Kuluminen on tärkeimpiä uhanalaistumisen syitä
hiekkarantojen ja dyynien luontotyypeillä. Kulutus on
yhteydessä rakentamiseen, joka vaikuttaa monin eri tavoin rantaluontotyyppeihin. Loma-asutuksen ja pysyvän
asutuksen levittäytyessä rannoille yhtenäiset ranta-alueet pilkkoutuvat yhä pienemmiksi ja kasvillisuus muut-

Suomen ympäristö 8 | 2008 Osa 1

43

Itämeri ja rannikko

a) Uhanalaistumisen syyt

Tietolaatikko 2.

Merimetso hyötyy rehevöitymisestä
Terhi Ryttäri ja Pekka Rusanen
Merimetso (Phalacrocorax carbo sinensis) on kymmenen viime
vuoden aikana voimakkaasti runsastunut ja levittäytynyt saaristossamme. Vuoden 1996 kymmenen pesivän parin kanta
kasvoi vuoteen 2007 mennessä lähes 9 000 pariin, jolloin
valtaosa merimetsoista eli Suomenlahdella, Saaristomerellä
ja Selkämerellä. Vuonna 2007 merimetsoyhdyskuntia oli 29
yhteensä 45 luodolla. Suurin osa pesimäyhdyskunnista on
suojelluilla, karuilla ja puuttomilla ulkosaariston luodoilla,
joiden keskikoko on hieman yli yhden hehtaarin. Puissa pesiviä yhdyskuntia on mantereen lähistöllä muutamia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että merialueillamme pesii vuosittain noin 30 000 harmaalokkiparia.
Merimetso on kookas ja näkyvä lintu, jonka runsastuminen on herättänyt voimakkaita tunteita sekä puolesta
että vastaan. Pesimäaikaan lannan valkeaksi värjäämät saaret kuolleine puineen näkyvät maisemassa kauas (kuva 12).
Lintu käyttää pesänrakentamiseen muun muassa järviruo’on
maavarsia sekä männyn- ja katajanoksia. Puut kärsivät paitsi
silpomisesta, myös voimakkaasta lannoituksesta, joten
merimetsoluodon puuvartiset kasvit, mukaan lukien erilaiset varvut, kuolevat yleensä muutamassa vuodessa. Ruohoja heinäkasvillisuus sen sijaan sietävät lannoitusta paremmin,
mutta pesäpaikkojen ja oleskelukallioiden alueella nekin
jäävät lannan peittoon. Muuten merimetsoluotojen kukkaloisto on yhtä rehevää ja runsasta kuin muidenkin lintuluotojen. Kasvillisuusseurannoissa on todettu, että merimetsojen lopetettua pesinnän jollakin saarella huuhtovat

talven sateet kalliot puhtaiksi ja pesimäalueenkin kasvillisuus
elpyy muutamassa vuodessa.
Merimetson epäillään myös kilpailevan ammattikalastajien kanssa kalansaaliista. Tammisaaren ja Dragsfjärdin saaristoissa yli 80 prosenttia pesimäaikaisesta ravinnosta on
kuitenkin koostunut särjestä, kivinilkasta ja ahvenesta eikä
esim. lohikaloja ole havaittu lainkaan kuuden viime vuoden
seurannoissa (Lehikoinen 2005, Suomen ympäristökeskus
2007b).
Merimetsoluotojen muu pesimälinnusto on säilynyt
runsaana kaikilla kohteilla. Useimmat koloniat asettuvat
ulkoluodoille, joilla pesii etupäässä harmaalokkeja ja haahkoja sekä eräillä myös ruokkilintuja. Merimetso saattaa
voimakkaana lajina jopa hyödyttää muuta linnustoa, koska
minkin tuhoja ei ole havaittu pesimäluodoilla. Esimerkiksi
ruokkeja on asettunut pesimään eräille merimetson asuttamille luodoille kymmenien vuosien tauon jälkeen.
Merimetsokannan kasvu tullee jatkumaan vielä jonkin aikaa, sillä rehevöityneessä meressä on runsaasti merimetson
suosimaa pikkukalaa, ja potentiaalisia pesimäluotojakin on
runsaasti. Aika näyttää, millaiset luontaiset tekijät alkavat
vaikuttaa kannan kasvuun. Vuonna 2007 havaittiin, että eräät
merikotkayksilöt olivat oppineet hyödyntämään merimetsokolonioita tuhoten jopa puolet kahden merimetsoyhdyskunnan pesinnöistä.
Lähde: Suomen ympäristökeskus 2007a.

Kuva 12. Merimetson pesimäluoto Kirkkonummella. Kuva: Terhi Ryttäri
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Kuva 13. Meren rehevöityminen näkyy myös muun muassa hiekkarantojen vähittäisenä umpeenkasvuna. Merestä rantaan
ajautuva orgaaninen massa on hyvä kasvualusta esimerkiksi ruovikolle. Vanhankylänmaa, Kotka. Kuva: Terhi Ryttäri

tuu. Hoidetut pihanurmikot ulottuvat vesirajaan saakka
ja tiestöt halkovat rantametsiä. Asutus, virkistyskäyttö ja
liikkuminen lisäävät kulumista ja roskaantumista. Kulutukselle herkimpiä ympäristöjä ovat erityisesti suurimmat ja laajimmat hiekkaranta- ja dyynikokonaisuudet,
joihin kohdistuu merkittäviä maankäyttöpaineita (kuva
15). Vaikka dyynien ja hiekkarantojen kasvillisuus on sopeutunut hiekan liikkumiseen perustuvaan luontaiseen
häiriödynamiikkaan, voi ihmistoiminnasta aiheutuva
kulutus johtaa alkuperäisen kasvillisuuden tuhoutumiseen ja katkaista pahimmillaan koko dyynisukkession
sekä rikkoa dyynien geomorfologisen rakenteen. Varsinkin hallitsematon moottoriajoneuvoilla liikkuminen
on dyyneille tuhoisaa.
Kesämökkien, talojen ja teiden rakentamisen lisäksi
rantoihin on kohdistunut monenlaista muutakin maa- ja
vesirakentamista, kuten rantojen ja väylien syventämistä, tai laitureiden, penkereiden ja satamien rakentamista. Fladoille luonteenomaisia kynnyksiä syvennetään
meriyhteyden säilyttämiseksi, mikä estää fladan kehittymisen ajan mittaan kluuviksi. Vesilaki tosin kieltää

nykyisin alle 10 hehtaarin suuruisten fladojen ja kluuvien muuttamisen, mutta näidenkin luontotyyppien kohdalla aikaisempien toimenpiteiden vaikutukset jatkuvat
edelleen. Vesirakentaminen ja vesien säännöstely ovat
muuttaneet jokien luontaisia virtaamia ja tulvarytmejä,
minkä vaikutukset ulottuvat jokisuistojen luontotyyppeihin. Erilaisten rantakosteikkojen ja rannikon pienvesien uhanalaistumista ovat aiheuttaneet myös ojitukset.
Ojitukset ovat kuivattaneet erityisesti ylempänä rantavyöhykkeessä olevia vesialtaita ja lampia sekä aiheuttaneet happamoitumista ja kalakuolemia.
Rannikkoluontotyyppien tulevaisuuden merkittävimpinä uhkatekijöinä mainitaan samoja tekijöitä (kuva
14b), jotka ovat jo aiheuttaneet uhanalaistumiskehitystä.
Itämeren rehevöityminen on jatkossakin hyvin merkittävä uhka. Suhteelliselta merkitykseltään arvioissa korostuvat myös kemiallisten haittavaikutusten, vieraslajien
(tietolaatikko 3) sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama
uhka. Öljy- ja kemikaalikuljetusten voimakas lisääntyminen etenkin Suomenlahdella kasvattaa öljyonnettomuuksien vaaraa. Rannoilla erityisessä vaarassa ovat
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Mainittu uhanalaistumisen syynä (kpl)
Mainittu uhkatekijänä (kpl)
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a) Uhanalaistumisen syyt
(muut paitsi metsäiset rannikkoluontotyypit)
toisena, kolmantena jne. syynä
tärkeimpänä (ensimmäisenä) syynä

10
8
6
4
2
0

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ku Vra Oj Vre Rl R M Mu Ks Kh Vl L Nu Vs I
b) Uhkatekijät
(muut paitsi metsäiset rannikkoluontotyypit)
toisena, kolmantena jne. uhkana
tärkeimpänä (ensimmäisenä) uhkana

Ku Vra Oj Vre Rl R M Mu Ks Kh Vl L Nu Vs I

Kuva 14. Uhanalaistumisen syyt (a) ja uhkatekijät (b) muilla
paitsi metsäisillä rannikkoluontotyypeillä. Uhanalaistumisen
syyt on järjestetty ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa
ne mainitaan tärkeimpänä syynä (tumma) ja toissijaisesti sen
mukaan, montako kertaa ne ylipäätään on mainittu (tumma
ja vaalea). Uhkatekijät ovat uhkamuutosten vertailun helpottamiseksi samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt.
Uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.

hiekkarantojen erikoistuneet eliöyhteisöt. Kivikkorannoilta öljyn kerääminen on hyvin vaikeaa ja työlästä.
Öljy voi tuhota myös kokonaan kalliolammikoiden yhteisöjä. Vieraslajien osalta maarantojen pahin uhka on
kurtturuusu (Rosa rugosa), joka pystyy kasvamaan hyvin
erilaisilla rannoilla (kuva 16). Suurin uhka se on hiekkaja dyynirannoille, joilla se pystyy esteettä leviämään jopa
hehtaarien laajuisiksi yhtenäisiksi kasvustoiksi.
Ilmastonmuutos vaikuttaa ranta- ja vesiluontoomme
monin, ja osin vielä ennustamattomin tavoin. Muutoksilla voi olla laaja vaikutus koko merialueella. Vedenalaiselle luonnolle ilmastonmuutos arvioitiin rehevöitymisen
jälkeen seuraavaksi merkittävimmäksi uhkatekijäksi. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa Pohjois-Atlantin oskillaatioon eli laajojen ilmamassojen siirtymiseen Atlantin
alueella, joka aiheuttaa vaihtelua talvisissa sademäärissä
ja lämpötila-oloissa Pohjois-Atlantin alueella. Ilmastonmuutos vaikuttaa todennäköisesti myös sademääriin
koko Itämeren valuma-alueella sekä suolavesipulssien
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kulkeutumiseen Itämerelle. Lisääntynyt sadanta kasvattaa myös ravinnekuormitusta valuma-alueelta. Kaikki
nämä voivat muuttaa murtovesiekosysteemiä arvaamattomasti.
Matalapaineiden voimistuessa vedenkorkeuden
vaihtelut tulevat todennäköisesti voimistumaan etenkin Perämerellä ja Suomenlahdella. Meriveden pinnan
kohoaminen voi osaltaan kumota maankohoamisen vaikutuksen ja häiritä maankohoamisrannikon sukkession
luontaista etenemistä. Vedenpinnan nousu voi peittää
alleen kasvipeitteisiä kivikkorantoja, alavia hiekkarantoja ja rantametsiä. Veden ja ilman lämmetessä myrskyt
voimistuvat ja rantavoimat toimivat aiempaa vahvempina, millä voi olla vaikutusta etenkin vesi- ja maarannan
ekosysteemeille. Poikkeukselliset myrskyt muokkaavat
voimakkaasti rantavyöhykettä ja saattavat esimerkiksi
dyynirannoilla tuhota alkiodyynivyöhykkeen ja estää
siten luontaista dyynisukkessiota. Toisaalta äärimmäiset
kuivuusjaksot saattavat kuivattaa kalliolammikoita.
Jäätalvien väheneminen lisää omalta osaltaan myös
rehevöitymisen vaikutuksia rantaekosysteemeissä, jos
jäiden rantoja muokkaava ja kasvillisuutta höyläävä vaikutus jää pois tai vähenee. Lisäksi jäätalven lyheneminen
ja kasvukauden aikaistuminen vaikuttavat haitallisesti
vedenalaisiinkin luontotyyppeihin. Tällä voi olla vaikutusta monien eliölajien levinneisyydelle. Luultavasti ainakin arktiset reliktilajit tulevat taantumaan Itämerellä.
Lämpeneminen edistää perustuotantoa, millä voi
olla sisäistä ravinnekuormitusta ja leväkukintoja edistävä vaikutus myös pohjoisella Itämerellä. Pintavesien
näkösyvyyden aleneminen vaikuttaa pinnan alaisiin
vesirannan luontotyyppeihin. Rehevöitymiseen liittyvät muut ongelmat, kuten ruovikoituminen, tulevat todennäköisesti lisääntymään ja voimistumaan ilmaston
lämmetessä. Ilmaston lämpeneminen edesauttaa myös
mahdollisesti vieraslajien runsastumista ja leviämistä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ilmastonmuutos tulee
monin tavoin voimistamaan Itämeren nykyisiä ongelmia.
Rannikon metsäiset luontotyypit
Rannikon metsäluontotyypeillä tärkeimmiksi uhanalaistumisen syiksi on arvioitu metsien uudistamis- ja
hoitotoimet, pellonraivaus, Itämeren rehevöityminen
sekä rakentaminen eri muodoissaan (taulukko 6). Metsätalous on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen erityisesti
primäärisukkessiometsien kehitykseen ja luonnontilaan.
Metsätalous on kohdistunut voimakkaimmin sukkessiosarjan loppuvaiheen havu- ja lehtipuustoisiin vaiheisiin,
mutta myös nuorempiin lepikkovaiheisiin. Jäljellä olevat havupuustoiset primäärisukkessiometsien vaiheet
ovat suojelualueiden ulkopuolella lähes poikkeuksetta
metsätalousalueena ja asutuksen puristuksessa. Lehtomaisia lepikkovaiheita syntyy maankohoamisen myötä
jatkuvasti lisää, mutta sukkessioketjun katkettua myöhempien vaiheiden kehitys estyy. Tästä syystä pitkät
ehjät sukkessiosarjat ovat nykyisin erittäin harvinaisia. Metsätalouden vaikutukset näkyvät myös monilla
suurimmilla harjusaarilla ja dyynimetsissä. Asutuksen
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Kuva 15. Laajat rantahietikot ovat ihmisen erityisessä suosiossa. Kulutus ja rakentaminen voivat tuhota dyynien kasvillisuuden
ja niiden tuulten synnyttämän rakenteen kokonaan. Kalajoki. Kuva: Jari Teeriaho

ympäristössä myös kotitarvepuunotto ja rantametsien
siistiminen lahopuustosta ovat vähentäneet metsien monimuotoisuutta.
Pelloksi ja niityksi raivaaminen ovat vähentäneet
primäärisukkessiometsien alaa merkittävästi jo perinteisen maatalouden aikana ennen 1950-lukua, mutta
pellonraivauksen uhkaa ei pidetä enää tulevaisuudessa

kovin merkittävänä. Itämeren rehevöityminen vaikuttaa
myös ylempänä rannalla oleviin metsäisiin luontotyyppeihin, joiden rehevöitymistä voimistaa vielä rehevöittävä laskeuma. Rehevöitymisen vaikutukset etenkin
karuimmissa tyypeissä ovat huomattavia. Rehevöittävä
laskeuma saattaa mm. uhata primäärisukkessiometsien
karuimpien tyyppien olemassa oloa.
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Tietolaatikko 3.

Vieraslajit Itämeressä ja sen rannoilla
Terhi Ryttäri
Ihmisen mukana leviävät Itämeren ekosysteemiin kuulumattomat vieraslajit ovat kasvava uhka. Vesissä leviäminen on
käytännössä esteetöntä niin kauan kuin lajin elinympäristövaatimukset esimerkiksi lämpötilan ja suolapitoisuuden suhteen täyttyvät. Vilkkaan laivaliikenteen myötä Itämereen on
saapunut jo satakunta vieraslajia, joista osa on kyennyt myös
vakiintumaan. Kaikkien vieraslajien ekologista vaikutusta ei
vielä tunneta. Tunnetuimpia taloudellisesti haitallisiksi osoittautuneita lajeja ovat muun muassa jo 1800-luvulla saapunut
merirokko (Balanus improvisus), pahamaineinen vaeltajasimpukka (Dreissena polymorpha) ja petovesikirppu (Cercopagis
pengoi). Vaeltajasimpukka pystyy tukkimaan isojen teollisuuslaitosten vedenottoputket ja aiheuttamaan suurta taloudellista haittaa. Tuoreimpiin tulokkaisiin kuuluu amerikankampamaneetti (Mnemiopsis leidyi), joka havaittiin ensimmäisen
kerran Itämerestä vuonna 2006. Syksyllä 2007 lajin todettiin
jo levinneen Suomenkin vesialueille aina Suomenlahden pohjukkaa myöten. Erityisen suuria tiheyksiä havaittiin Ahvenanmeren ja Selkämeren syvyyksissä. Planktonia ravinnokseen
käyttävän kampamaneetin pitkäaikaisvaikutuksista Itämeren
ravintoverkkoihin ei ole vielä käsitystä, mutta esimerkiksi
Mustallamerellä se on aiheuttanut kalakantojen romahtamisen. Mustakitatokko (Neogobius melanostomus) voi olla
myös vakava kilpailija Itämeren luonnonvaraiselle kalastolle.
Säännöllisin välein löytyvän villasaksiravun (Eriocheir sinensis)
lisääntymisen Itämeressä estää alhainen suolapitoisuus.

Kurtturuusu (Rosa rugosa) on alun perin Koillis-Aasiasta
kotoisin oleva laji, joka alkuperäisellä levinneisyysalueellaan
elää hiekkaisilla ja soraisilla merenrannoilla. Suomessa kurtturuusu alkoi yleistyä 1900-luvun alkupuolella. Koristekasviviljelyn lisäksi leviämistä edesauttoivat suolaa sietävän lajin
massaistutukset teiden varsille ja erityisesti moottoriteiden
keskikaistoille. Luonnossa kasvi löysi nopeasti soveliasta
elinympäristöä merenrantahietikoilta ja saariston somerikoilta. Tällä hetkellä kurtturuusua tavataan laajalti Suomenlahdella, jossa se muodostaa paikoin satojen metrien
pituisia kasvustoja hiekkarannoilla. Kurtturuusu leviää koko
ajan ja yksittäisiä esiintymiä on harvakseltaan jo Perämerta
myöten. Yleinen vieraslaji rantakosteikoissa ja -metsissä on
myös jättipalsami (Impatiens glandulifera). Matalakasvuinen
suolaleinikki (Ranunculus cymbalaria) kasvaa tiheinä mattoina
Ouran saariston merenrantaniityillä. Lajin haitallisuudesta ei
ole käsitystä, mutta se saattaa olla voimakas kilpailija rantaniittyjen pienikokoisille kasvilajeille.
Vieraista nisäkäslajeista yleisimmät ovat minkki (Mustela
vison) ja piisami (Ondatra zibethicus). Piisamia ei tällä hetkellä pidetä erityisen haitallisena, päinvastoin, se saattaa olla
jopa hyödyksi käyttäessään rehevöitymisen myötä runsastunutta kasvillisuutta ravinnokseen ja kaivellessaan kanavia
umpeutuvilla lahdilla. Minkki sen sijaan on etenkin lintujen
pesimäaikaan haitallinen peto, joka saattaa paikoin tuhota
merkittävän osan vesilintujen muna- ja poikastuotosta.

Kuva 16. Kurtturuusu (Rosa rugosa) on muodostanut hiekkarannalle läpipääsemättömän tiheikön. Hanko.
Kuva: Terhi Ryttäri
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Toimenpide-ehdotukset

Itämeren veden laatu on keskeinen Suomen vedenalaisten meriluontotyyppien ja myös rannikkoluontotyyppien tilan kannalta. Itämeri on herkkä merialue, johon
kohdistuu suuria paineita sekä valuma-alueen että
meren käytön kautta. Vaikka Suomen merialueen luontotyyppien tilaan vaikuttavat eniten Suomessa tehdyt
toimenpiteet, siihen vaikuttaa myös muualla Itämeressä
ja sen valuma-alueella tapahtuva toiminta. Kaikki Itämeren tilan parantamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä
Suomessa että muualla Itämeren valuma-alueella ovat
siten ensisijaisen tärkeitä. Rehevöitymisen torjunta koko
Itämeren alueella on erityisen tärkeää etenkin vedenalaiselle luonnolle. Jos rehevöityminen etenee entisestään,
monen luontotyypin laatu heikkenee niin, että muiden
suojelutoimenpiteiden mahdollisuudet vaikuttaa niiden
säilymiseen jäävät vähäisiksi.

Itämeri- ja rannikkoasiantuntijaryhmä ehdottaa:
1.	Itämeren rehevöitymistä vähennetään ja torjutaan kaikin keinoin. Ravinteiden, erityisesti fosforin
ja typen, päätymistä meriveteen tulee rajoittaa. Maatalouden ravinnepäästöjä pitää leikata (esimerkiksi
parantamalla ravinteiden pidättymistä valuma-alueelle) ja haja-asutuksen jätevesipäästöjä pienentää.
Pistekuormittajien (kaupungit, teollisuuslaitokset)
jätevedet ovat jo nyt varsin tehokkaan puhdistuksen
piirissä. Suomen aluevesien rehevöitymisen torjumiseksi Pietarin yhdyskuntajätevesien saattaminen
puhdistuksen piiriin on erittäin tärkeää. Myös muiden suurten pistekuormittajien päästöjen rajoitukset
lieventäisivät Itämeren rehevöitymistä.
2.	Suojelualueiden määrää lisätään, jotta koko Suomen meri- ja rannikkoalueen tärkeimmät luontotyypit olisivat suojelualueverkostossa edustettuina. Jäljellä olevia luonnontilaisia ranta-alueita
säästetään rakentamattomina. Etenkin nyt täysin
puutteellisesti suojeltuja ns. off shore -alueita (yli 12
meripeninkulmaa rannikosta) tulee suojella lisää.
Suojelualueet vähentävät mm. vesiliikenteestä, rantavyöhykkeen kulumisesta ja rantarakentamisesta
aiheutuvia haittoja. Vapaat yhtenäiset ranta-alueet
ovat käyneet yhä niukemmiksi, ja ruoppaaminen ja
väylästöt ovat muuttaneet rannikon luonnontilaisuutta. Mahdollisimman laajoja rakentamattomia
aluekokonaisuuksia tulee säästää, samoin jo rakennetuilla alueilla myös yksittäisiä saaria ja vielä rakentamattomia rantaosuuksia.
3.	Vesirakentamisessa otetaan huomioon meriluonnon erityispiirteet. Satamien, niihin liittyvien
rakenteiden ja väylien rakentamisessa meriluonnon
suojelunäkökohdat on otettava huomioon lupia käsiteltäessä ja lupaehtoja asetettaessa. Sama koskee
ruoppauksia sekä vedenalaista soranottoa ja läjittämistä. Tuulivoimapuistojen sijoittelussa ja rakenta-

misessa tulee huomioida meriluonnon erityispiirteet
ja niiden säilyminen.
4.	Edustavia maankohoamisrannikon metsien ja
dyynien kehityssarjoja suojellaan. Rannikkoluontotyypeissä on useita Suomen vastuuluontotyyppejä.
Yksi kansainvälisesti merkittävimpiä luontotyyppiryhmiä on maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat, joita on suojeltu varsin niukasti rannikollamme. Edustavina säilyneitä kehityssarjoja tai sarjan
osia tulee liittää suojelualueverkostoon etenkin
mannerrannoilla ja sisäsaaristossa. Luonnontilaisuudeltaan heikentyneiden tai muuttuneiden kehityssarjojen luonnonhoitomenetelmiä ja ennallistamista
tulee kehittää ja lisätä sekä suojelualueilla että niiden
ulkopuolella.
5.	Itämeren kasvavaa meriliikennettä valvotaan
tehokkaasti ja meriturvallisuutta lisätään. Öljyja kemikaalikuljetusten lisääntynyt määrä etenkin
Suomenlahdella aiheuttaa merkittävän lisäuhan
alueen luonnolle. Kaikki onnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet ovat keskeisiä sekä
vedenalaisten että rantaluontotyyppien säilymisen
kannalta. Uusien laiva- ja veneväylien rakentamisessa ja suunnittelussa sekä vanhojen väylien kunnostamisessa tulee ottaa huomioon potkurivirtausten
ja aaltojen vaikutukset meri- ja rantaluontoon. Nopeusrajoitukset tulee ulottaa nykyistä laajemmalle,
ja veden syvyys tulee ottaa huomioon rajoituksia
suunniteltaessa.
6.	Vedenalaisten öljy- ja kaasuputkien mahdollisissa uusissa linjauksissa otetaan huomioon vedenalaiselle luonnolle aiheutuvat haitat ja pyritään
ehkäisemään ne jo suunnitteluvaiheessa. Putket
on sijoitettava siten, että niiden haitat vedenalaiselle
luonnolle ovat mahdollisimman vähäiset.
7.	Ilmastonmuutosta torjutaan ja sen vaikutukset
Itämeren luontotyyppeihin arvioidaan. Ilmaston
lämpeneminen ja sadannan kasvu kärjistävät Itämeren ongelmia lisäämällä rehevöitymisen vaikutuksia (ravinnevalumien kasvu ja kasvukauden piteneminen) ja vaikuttamalla meren suolapitoisuuteen.
Jäätalven lyhenemisellä on todennäköisesti laajoja
vaikutuksia eliölajistoon. Ilmaston lämmetessä tapahtuva merenpinnan nousu vaikuttaa suoraan sekä vedenalaisiin että rannikon luontotyyppeihin ja
muuttaa todennäköisesti maankohoamisesta riippuvaisia luontotyyppejä. Keinoja ilmastonmuutosten
vaikutusten ehkäisemiseksi tulee selvittää.
8.	Vieraita tulokaslajeja torjutaan. Luontoomme
kuulumattomat vieraslajit ovat merkittävä uhka sekä Itämeren vedenalaiselle että rantojen luonnolle.
Suomen ja muiden Itämeren rantavaltioiden tulee
ensi tilassa ratifioida painolastivesien mukana tulevien lajien torjuntaan tähtäävä kansainvälinen sopimus (International Convention for the Control and
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Management of Ships Ballast Water ja Sediments,
IMO 2004). Hiekkarannoilla leviävä vieraslaji kurtturuusu syrjäyttää alkuperäiskasvillisuutta. Sen kasvustoja tulee poistaa ja leviäminen estää neuvontaa
lisäämällä ja hoitotoimia tukemalla. Myös muiden
rantaekosysteemeissä elävien vieraslajien torjuntaan
tulee panostaa.
9.	Rehevöitymisen vaikutuksia rannoilla lievennetään hoitamalla. Rehevöitymisestä kärsiviä rantaluontotyyppejä tulee hoitaa ja ennallistaa. Kiireellisimmin hoidettavia ovat esimerkiksi umpeenkasvavat hiekkarannat, dyynit, fladat, kluuvit ja jokisuistot.
Umpeenkasvulla tarkoitetaan tässä ihmisen aiheuttaman rehevöitymisen kiihdyttämää umpeenkasvua,
ei maankohoamisesta johtuvaa luonnollista kasvillisuuden kehitystä. Umpeenkasvun uhkaamille luontotyypeille tulee laatia luonnonhoitosuunnitelmat.
Toimenpiteitä ovat muun muassa ruovikon poisto
rannalta ja vedestä, puuvartisten kasvien poisto sekä
rantaan kertyvän orgaanisen aineksen (levämatot,
ruokovallit) poistaminen.
10.	Ruovikoiden hyödyntämistä bioenergian tuotannossa edistetään tukemalla siihen liittyvää yritystoimintaa ja innovaatioita. Tällä tavoin voidaan
vähentää umpeenkasvun haitallisia monimuotoisuusvaikutuksia.
11.	Rannikon luontotyyppien ennallistamis- ja hoitotoimia kehitetään. Rannikoilla on runsaasti ihmisen
muuttamia luontotyyppejä (esim. dyynit, hiekkaran-
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nat, fladat, kluuvit, maankohoamisrannikon metsien
kehityssarjojen varhaiset vaiheet), joiden hoidosta
ja ennallistamisesta on toistaiseksi vain vähän kokemusta. Ennallistamisen ja hoidon menetelmiä ja
välineistöä tulee kehittää, jotta löydetään kustannustehokkaimmat ja toimivimmat menetelmät.
12.	Vedenalaisten luontotyyppien laadun ja sen muutoksen tutkimusta lisätään. Parhaillaan käynnissä
olevan vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman VELMUn (2004−2014) on
määrä tuottaa kattava inventointi Suomen merialueiden vedenalaisesta luonnosta (Ympäristöministeriö
ja Suomen ympäristökeskus 2006). VELMU paikkaa
osin tiedon puutteita vedenalaisten luontotyyppien esiintymisestä ja laajuudesta, luo vedenalaisen
luontotiedon hallintajärjestelmän sekä selvittää jatkoinventointien tarvetta ja tekee ehdotuksia seurannasta.
13.	Koko rannikkoalueella toteutetaan luontotyyppien perusinventointi maastotarkistuksia ja kaukokartoitusaineistoja hyödyntäen. Monissa rantaluontotyypeissä on runsaasti mm. maantieteellistä,
lajistollista ja ekologista vaihtelua, jota ei ole kyetty
tarkemmin kuvaamaan ja luokittelemaan. Luontotyyppien esiintymisestä, pinta-aloista ja nykytilasta
on tietoa lähinnä suojelualueilta. Rantaluontotyyppien luokittelun tarkentamista ja esiintymien selvittämistä varten on tarpeen perustaa erillinen tutkimushanke.
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3.2.1

Luokittelun periaatteet
3.2.1.1

Lampien luokittelu

Lammet on uhanalaisuusarvioinnin luokituksessa määritelty alle 10 hehtaarin kokoisiksi pintavesialtaiksi. Terminä lampi ei ole kovin tarkka käsite, vaan esimerkiksi
5–10 hehtaarin kokoisia altaita voidaan eri paikkakunnilla kutsua vaihtelevasti järviksi tai lammiksi. Järvirekisterin (Hertta-tietokanta 2007) lampien ja järvien nimistössä
esiintyy sana "lampi" tai "lammi" koko Suomen alueella
kokoluokassa 5−10 hehtaaria noin 3 700 nimessä ja sana
"järvi" noin 1 800 nimessä. Kokoluokassa 9−10 hehtaaria
esiintyy vastaavasti 490 lampea tai lammia ja 330 järveä.
Kuitenkin esimerkiksi Kokemäenjoen vesistöalueella 5−6
hehtaarin kokoisia altaita kutsutaan ennemmin järviksi
(63 %) kuin lammiksi ja Vuoksen vesistöalueella taas 5−6
hehtaarin altaat ovat valtaosin lampia (90 %). Selkeyden
vuoksi lampien luokkanimissä päädyttiin käyttämään
vain lampi-sanaa ilman viittausta esimerkiksi pieniin
järviin. Alle 10 hehtaarin kokoisista pintavesialtaista
on lukumääräisesti noin 80 % alle 1 hehtaarin kokoisia
lampia.
Järviä on Suomessa tyypitelty aiemmin limnologian
(mm. Järnefelt 1936; Heinonen 1980; Sarvala 1981; Särkkä
1996) tai kasvillisuuden perusteella (mm. Maristo 1941;
Rintanen 1982). Näiden perusteella ei kattavaa lampityypittelyä kuitenkaan voitu kehittää, koska lampien limnologiset ja biologiset aineistot ovat valtakunnallisesti
hyvin puutteelliset. Uhanalaisuusarvioinnissa käytetty
luokittelu (Leka 2007) pohjautuu lammen lähiympäristön ominaisuuksiin (geologia, maanpeite), jotka suoraan
tai välillisesti vaikuttavat lammen ominaispiirteisiin.
Lampien luokittelu (taulukko 7) laadittiin yhdistelemällä Lammin (1993) Keski-Suomen pienvesi-inventoinnissa käyttämää yleispiirteistä lampiluokittelua sekä
vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004)
mukaista järvityypittelyä (Ympäristöministeriö 2006).
Järvityypittely on kehitetty EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD, Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista)
kansallista toteuttamista varten. Lammi jakoi Keski-Suomen pienvesi-inventoinnin lammet metsä-, räme-, neva-,
harju- ja suppalampiin sekä kallioisiin lampiin. Järvityy-

pittelyssä sen sijaan (taulukko 8) erottelevia tekijöitä ovat
muun muassa veden humuksisuus, luontainen runsasravinteisuus ja kalkkivaikutteisuus sekä sijainti männyn
metsärajan yläpuolella. Lampiluokittelussa harjulammet
vastaavat lähinnä vähähumuksisia vesiä, metsälammet
humusvesiä ja suolammet runsashumuksia vesiä. Luokitteluun on lisätty lähdelammet, joiden erottamista pidettiin lajiston kannalta merkittävänä.
Lammet jaettiin paikkatietoaineistojen avulla kahdeksaan luokkaan sen mukaan, mikä on vallitsevin ja merkityksellisin maaperä-, kallioperä- tai maanpeitemuuttuja
lammen lähiympäristössä (taulukko 7). Lisäksi lähtöaineistosta, jossa oli noin 200 600 pinta-alaltaan alle 10
hehtaarin kokoista lampea, erotettiin ennen varsinaista
lampien luokittelua pois todennäköiset kluuvijärvet tai
-lammet ja fladat sekä todennäköiset tekolammet ja ihmistoiminnan voimakkaasti muuttamat lammet. Kluuvien ja fladojen uhanalaisuus on arvioitu Itämeri ja rannikko -asiantuntijaryhmässä. Uusympäristöiksi käsitettäviä
tekolampia ja ihmistoiminnan voimakkaasti muuttamia
lampia ei arvioitu tämän työn puitteissa. Lähiympäristöksi määritettiin alle 1 hehtaarin kokoisilla lammilla 50
m leveä alue lammen rantaviivasta ulospäin ja 1−10 hehtaarin kokoisilla lammilla vastaavasti 100 m leveä alue.
Jos esimerkiksi lammen lähiympäristön pinta-alasta yli
puolet on metsää, niin lampi luokittuu metsälammeksi,
ellei muiden luokittelussa käytettyjen ympäristömuuttujien, kuten sijainti kalkkikivialueella, arvioitu olevan
metsän osuutta merkityksellisempiä lammen toiminnan, rakenteen ja lajiston kannalta. Alustavassa lampien luokittelussa (Ilmonen ym. 2005) olleet meromiktiset
lammet poistettiin luokittelusta, koska meromiktia eli
alusveden pysyvä kerrostuneisuus katsottiin lammen
fysikaalis-kemialliseksi ominaisuudeksi, joka voi liittyä
monentyyppisiin lampiin. Hakalan (2004) mukaan Suomessa on tunnistettu 8 meromiktista alle 10 ha kokoista
lampea, ja tällä hetkellä tunnistamattomia meromiktisia
järviä tai lampia arvioidaan olevan muutamia kymmeniä.
Paikkatietoaineistoihin perustuva luokittelu on valtakunnallisesti kattava, mutta luonteeltaan karkea ja kategorinen. Eroteltuihin lampiluokkiin sisältyy runsaasti
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Taulukko 7. Uhanalaisuusarvioinnin lampiluokat, luokittelukriteerit ja lampien lukumäärät kokoluokittain koko maassa,
Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Tulokset perustuvat paikkatietoanalyyseihin. Luokittelukriteerin suluissa oleva numero viittaa järjestykseen, jonka mukaan eri lampiluokat erotettiin lähtöaineistosta. Esimerkiksi pohjavesialueilla sijaitsevat
lammet ovat luokittuneet harjulammiksi, vaikka niiden lähiympäristöstä yli puolet olisi metsää tai suota, koska sijaintia pohjavesialueella on tässä luokittelussa pidetty tärkeämpänä kriteerinä kuin metsän tai suon osuutta lammen lähiympäristöstä.
Lampiluokka Luokittelukriteeri

Harjulammet

Sijainti pohjavesialueella (5)

Kalliolammet

Kalliorannan osuus yli 50 % (2)

Koko
Etelä- Pohjois- Etelä- Pohjois- Etelä- Pohjoismaa
Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi
yhteensä yhteensä yhteensä alle 1 ha alle 1 ha 1–10 ha 1–10 ha
5 536

3 397

2 139

2 599

1 874

798

265

448

400

48

400

48

0

0

Metsälammet

Metsän osuus yli 50 % (7)

97 134

31 623

65 511

18 794

54 728

12 829

10 783

Suolammet

Suon osuus yli 50 % (8)

66 792

33 732

33 060

27 200

28 106

6 532

4 954

Tunturilammet Paljakan osuus yli 50 % (1)

10 817

0

10 817

0

10 069

0

748

Luontaisesti
Sijainti savikkoalueella (6)
runsasravinteiset lammet
Kalkkilammet Sijainti kalkkikivialueella (3)

5 327

5 325

2

5 205

2

120

0

455

159

296

112

207

47

89

Lähdelammet

Merkittävä lähdevaikutus (4)

Yhteensä

336

273

63

273

63

0

0

186 845

74 909

111 936

54 583

95 097

20 326

16 839

Taulukko 8. Uhanalaisuusarvioinnin järviluokat ja niiden luokittelukriteerit. Uhanalaisuusarvioinnissa runsasravinteiset ja
runsaskalkkiset järvet on käsitelty erillisinä järviluokkina, mutta pintavesien tyypittelyssä (Ympäristöministeriö 2006), johon
järviluokittelu perustuu, ne sisältyvät samaan järvityyppiin.
Järvityyppi

Tyypittelykriteeri

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet

Väriluku < 30 mg Pt/l, keskisyvyys ≥ 3 m ja pinta-ala ≤ 40 km2

Suuret vähähumuksiset järvet

Väriluku < 30 mg Pt/l, keskisyvyys ≥ 3 m ja pinta-ala > 40 km2

Matalat vähähumuksiset järvet

Väriluku < 30 mg Pt/l ja keskisyvyys < 3 m

Pienet humusjärvet

Väriluku 30–90 mg Pt/l, keskisyvyys ≥ 3 m ja pinta-ala < 5 km2

Keskikokoiset humusjärvet

Väriluku 30–90 mg Pt/l, keskisyvyys ≥ 3 m ja pinta-ala 5–40 km2

Suuret humusjärvet

Väriluku 30–90 mg Pt/l, keskisyvyys ≥ 3 m ja pinta-ala > 40 km2

Matalat humusjärvet

Väriluku 30–90 mg Pt/l ja keskisyvyys < 3 m

Runsashumuksiset järvet

Väriluku > 90 mg Pt/l ja keskisyvyys ≥ 3 m

Matalat runsashumuksiset järvet

Väriluku > 90 mg Pt/l ja keskisyvyys < 3 m

Hyvin lyhytviipymäiset järvet

Veden viipymä alle 10 vuorokautta

Pohjois-Lapin järvet

Sijaitsevat männyn metsänrajan yläpuolella

Runsasravinteiset järvet

Veden ravinteisuus on luonnostaan huomattava

Runsaskalkkiset järvet

Veden kalkkipitoisuus on luonnostaan huomattava

luokkien sisäistä vaihtelua. Esimerkiksi maantieteellisestä vaihtelusta on niukasti tutkittua tietoa. Toisaalta
lampien vaihettuminen eri luokkiin on liukuvaa, eikä
luokkien erottaminen maastossa ole välttämättä helppoa tai yksiselitteistä. Paikkatietoaineistot soveltuivat
erittäin huonosti etenkin lähdelampien ja kalkkilampien
luokitteluun. Hankkeen puitteissa tehtiin lähdelampikysely alueellisille ympäristökeskuksille sekä lähinnä
kirjallisuuteen perustuva kalkkilampiselvitys, joista saatiin tarkempaa tietoa lähde- ja kalkkilampien määristä
ja maantieteellisestä esiintymisestä. Lampiluokat vastaavat yleensä luontotyyppiyhdistelmiä, jolloin yksittäisistä
lammista voidaan erottaa useita luontotyyppejä. Luontotyyppitasoa voivat edustaa esimerkiksi kasvillisuuden,
pohjan laadun tai syvyysvyöhykkeiden perusteella jaetut lammen osat. Uhanalaisuusarviointia varten ei laa-
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dittu kattavaa luontotyyppitason luokittelua. Rannan ja
pohjan ominaisuudet voivat vaihdella hyvinkin selvästi
lammen alueella lisäten eliöyhteisön monimuotoisuutta
ja toisistaan erottuvien luontotyyppien kirjoa. Toisaalta
kuitenkin esimerkiksi pienet suolammet voivat olla rakenteeltaan ja toiminnaltaan hyvin yhtenäisiä, jolloin
lampea voidaan pitää luontotyyppinä.

3.2.1.2

Järvien luokittelu

Järvet on uhanalaisuusarvioinnin luokituksessa määritelty yli 10 hehtaarin kokoisiksi pintavesialtaiksi. Järvien
jako luontotyyppiyhdistelmiin noudattaa vesienhoidon
järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaista pin-

järviä mahdollisimman yhtenäisinä kokonaisuuksina.
Tulevissa uhanalaisuusarvioinneissa järviä voi olla perusteltua tarkastella luontotyyppitasolla etenkin, kun
biologisten aineistojen tuottama tieto täsmentää järvien
luokitteluperusteita.

3.2.1.3

Järvien rantojen luokittelu

Järvien rannat määritellään uhanalaisuusarvioinnin luokituksessa alueeksi, joka alkaa keskivesirajasta ja loppuu ylä-vesirajaan (tulvakorkeus). Sisävesiasiantuntijaryhmän arvioimat rannat on uhanalaisuusarvioinnissa
luokiteltu hiekka-, kivikko- ja pensaikkorantoihin. Tämä luokittelu ei kuvaa kattavasti rantaluontotyyppien
vaihtelusuuntia, ja jatkossa luokittelua on kehitettävä ja
tarkennettava (esim. sorarannat ja kasvipeitteiset liejurannat). Muista rantojen luontotyypeistä luhdat ja muut
rantasuot arvioitiin suoasiantuntijaryhmässä, tulva- ja
rantametsät metsäasiantuntijaryhmässä, rantakalliot
kallio- ja kivikkoasiantuntijaryhmässä sekä rantaniityt
perinnebiotooppiasiantuntijaryhmässä.

3.2.1.4

Lähteikköluontotyyppien luokittelu
Käytännön syistä (mm. käytettävissä olevien tietoaineistojen asettamat rajoitukset) lähteiköt reunavyöhykkeineen päätettiin jakaa kahteen päätyyppiin luontodirektiivin jakoa noudatellen. Luontodirektiivin luontotyyppejä
ovat lähteet ja lähdesuot (7160) sekä huurresammallähteet
(7220) (Airaksinen ja Karttunen 2001). Lähdevaikutteisista elinympäristöistä otettiin käyttöön termi "lähteikkö",
joka käsittää yhtenäisen lähdevaikutteisen alueen, johon
voi sisältyä lähteensilmäkkeitä, lähdepuroja ja -noroja
sekä tihkupintoja. Lähteikkö käsittää myös reunavyöhykkeet kivennäismaan rajaan asti tai suolla niin pitkälle
kuin lähdevaikutus on vallitsevaa sekä lähdepuron niin
pitkälle kuin lähdevaikutus on vallitsevaa. Lähteikkö
on siis varsin laaja termi, ja se käsittää monenlaisia ja
monenkokoisia esiintymiä pienialaisista, selvärajaisista
silmäkkeistä jopa useiden hehtaarien lähteikkökomplekseihin. Tunturialueen lähteikköjen kasvillisuus ja
pohjaeläimistö ovat jossain määrin omaleimaisia muun
pohjoisboreaalisen alueen lähteikköihin nähden, mutta
ero ei kuitenkaan ole niin merkittävä, että oman luontotyypin erottamista olisi pidetty tarpeellisena.
Luontodirektiivin huurresammallähteisiin (Airaksinen ja Karttunen 2001) luetaan Suomessa suokasvillisuusoppaan (Eurola ym. 1995) mukaiset eutrofiset lähteiköt ja lähdesuot, joita luonnehtii yleensä veden korkea
pH ja huurresammalten (Cratoneuron filicinum, Palustriella spp.) esiintyminen. Toisin kuin Keski-Euroopassa,
kalkin saostuminen on lähteiköissä Suomessa erittäin
harvinaista, mutta Suomessakin huurresammallähteet
esiintyvät pääasiassa kalkkipitoisilla alueilla. Poikkeuksia kuitenkin on, sillä Inarista (Salmela 2005b) on löydetty lähteikköjä, joissa vallitsevina tai runsaina lajeina ovat
huurresammalet (usein sirppihuurresammal, Palustriella
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tavesien tyypittelyä (taulukko 8), joka on vahvistettu
helmikuussa 2006 (Ympäristöministeriö 2006). Järvityypittelystä poiketen runsasravinteiset ja runsaskalkkiset
järvet (tyyppi RrRk) on uhanalaisuusarvioinnissa käsitelty erillisinä luokkina. Perusteena tämän järvityypittelyn käytölle järvien uhanalaisuusarvioinnissa on, että
vesienhoidon järjestämiseen liittyvä vesien biologinen
seuranta tuottaa tietoa järvityyppien eliöyhteisöistä ja
järvien ekologisesta tilasta (Saviranta ym. 2006). Toisaalta järvien tyypittelyn myötä saadaan tietoa eri järvityyppeihin sisältyvien järvien pinta-aloista ja lukumääristä
sekä maantieteellisestä esiintymisestä.
Järvityypittelyssä Suomen järvet on jaettu maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan 12 järvityyppiin. Järvet erotellaan tyypeiksi veden
väriluvun, järven pinta-alan, järven syvyyssuhteiden,
veden viipymän, maantieteellisen sijainnin ja valumaalueen maaperän laadun perusteella. Järvityypittelyssä
ei ole mainittu tyypiteltävien järvien pinta-alan alarajaa,
vaan asiaa voidaan tarkastella tapauskohtaisesti. Käytännössä tyypittelyn ja vesien tilan biologisen seurannan
piiriin otettaneen todennäköisesti melko vähän alle 50
hehtaarin kokoisia järviä. Uhanalaisuusarvioinnissa sisävesien luontotyyppien luokittelussa alle 10 hehtaarin
kokoiset pintavesialtaat on käsitelty lampina. Järvien ja
lampien kokoluokkajako on luonteeltaan mekanistinen
eikä kuvaa sellaista rajapintaa, jossa välttämättä tapahtuisi mitään selkeitä ominaispiirteiden muutoksia.
Järvityypittelyn lähtökohtana on luontaisten järvityyppien erottaminen toisistaan erityisesti biologisten
ominaisuuksien perusteella. Jokaisessa järvityypissä
pitäisi olla ”keskimäärin” omanlaisensa eliöyhteisö, jolloin järvityypin sisäinen vaihtelu on pienempää kuin
järvityyppien välinen vaihtelu. Tyypittelyssä on kuitenkin jouduttu liiallisen monimutkaisuuden välttämiseksi
pitäytymään tärkeimmissä tekijöissä, joiden on katsottu
parhaiten kuvaavan biologisten ominaisuuksien vaihtelusuuntia. Järvien luonnehdinnoissa on biologisista tekijöistä painotettu vesikasvillisuutta, jota koskevat tiedot
pohjautuvat valtakunnalliseen makrofyyttiaineistoon
(Leka ym. 2008). Tyypittelytekijöiden lisäksi on olemassa
luonnollisesti lukuisa joukko järvien ekologisiin ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat yhdistää eri
tyyppeihin kuuluvia järviä ja lisätä järvityyppien sisäistä
vaihtelua.
Järvien uhanalaisuusarvioinnin luokitteluehdotuksessa (Ilmonen ym. 2005) oli yhtenä luokkana lähdevaikutteiset järvet. Luokka päätettiin kuitenkin poistaa,
koska lähteisyys on kaikkiin järvityyppeihin potentiaalisesti vaikuttava tekijä, jonka vaikutukset etenkin isoissa
järvissä ovat usein paikallisia. Lähdevaikutteisten järvien välinen biologinen vaihtelu olisi todennäköisesti
ollut liian suurta, jotta ne olisi voitu mielekkäästi erottaa
omaksi ryhmäkseen muista järvityypeistä. Samoin meromiktiset järvet poistettiin luokittelusta, koska meromiktia katsottiin järven fysikaalis-kemialliseksi ominaisuudeksi, joka voi liittyä monentyyppisiin järviin. Järvet
ovat luontotyyppiyhdistelmiä ja varsinkin suuret järvet,
jotka tässä luokittelussa ovat yli 40 km2::n suuruisia, voivat sisältää hyvin suuren luontotyyppikirjon. Suojelun
ja hoidon kannalta on tarkoituksenmukaista arvioida

falcata), mutta veden pH ja sähkönjohtokyky viittaavat
siihen, ettei purkautuva pohjavesi ole ainakaan selvästi
kalkkipitoista. Pohjoisessa huurresammalten esiintymiseen voivat myös vaikuttaa esimerkiksi lajien väliset kilpailutekijät, mineraalien erilainen rapautuminen
tai muut eteläisistä oloista poikkeavat tekijät. Kaikkien
huurresammalvaltaisten tai muuten eutrofisiksi luokiteltavien lähteikköjen lukeminen tähän luokkaan on kuitenkin käytännöllistä, koska sammallajistoon perustuva
luokittelu on helppo tehdä maastossa, ja esiintymien haku voidaan tehdä tiettyjen indikaattorisammalten avulla, kun sen sijaan vesikemiallisia mittauksia ei aina ole
mahdollista tehdä. Ei-kalkkivaikutteisten, huurresammalvaltaisten lähteikköjen esiintymisen vuoksi tyypin
nimeäminen vesikemian mukaan esimerkiksi kalkkilähteiköiksi ei ole käytännöllistä. Huurresammallähteikkötermi kuvaa tyyppiä hyvin, vaikka aivan kaikki tyyppiin
luettavat lähteiköt eivät ole huurresammalvaltaisia, tai
huurresammalet voivat joissakin tapauksissa jopa puuttua.
Huurresammallähteikköjen ulkopuolelle jää suurin
osa Suomen lähteiköistä. Lähdekasvillisuuden mukaan
tyypiteltynä tähän sisältyvät mesotrofiset, meso-eutrofiset sekä harvinaisemmat oligotrofiset lähteiköt. Rakenteellisestikin lähteiköt ovat erittäin monipuolisia. Pitkän
ja monimutkaisen, esimerkiksi eri kasvillisuustyypit käsittävän nimen välttämiseksi tätä yleistä lähteikkötyyppiä kutsutaan yksinkertaisesti nimellä lähteiköt.

3.2.1.5

Virtavesien ja niiden rantojen luokittelu

Jokien luokittelussa sovellettiin vesienhoitolain järjestämisestä annetun lain (1299/2006) mukaista vesipuitedirektiivin (VPD) kansallista jokityypittelyä ja sitä täydentävää ympäristöministeriön ohjetta (Ympäristöministeriö 2006), missä joet erotellaan tyypeiksi valuma-alueen
koon ja valuma-alueen maaperän laadun sekä maantieteellisen sijainnin perusteella. Valuma-alueen koon
mukaan joet jaetaan pieniin (valuma-alue 10−100 km2),
keskisuuriin (valuma-alue 100−1 000 km2), suuriin (valuma-alue 1 000−10 000 km2) ja erittäin suuriin (valumaalue >10 000 km2) jokiin. Kokoluokat jaetaan kolmeen
päätyyppiin valuma-alueen maaperän perusteella. Joki
luetaan turvemaiden tyyppiin, kun sen valuma-alueen
turvemaiden luontainen vaikutus joen vesiympäristöön
on huomattava, ohjeellisesti valuma-alueen turvemaiden osuuden ylittäessä 25 %. Joki erotellaan savimaiden
tyyppiin, kun sen valuma-alueella on savimaita tai hienoaineksia sisältäviä maita niin paljon, että vaikutus veden ravinteisuuteen tai muihin ominaisuuksiin on luonnostaan huomattava. Muissa tapauksissa joki luetaan
kangasmaiden jokiin. Lisäksi Pohjois-Lapin joet, joiden
valuma-alue sijaitsee pääosin metsänrajan yläpuolella,
erotellaan soveltuvimpaan jokityyppiin lisämerkinnällä
Pohjois-Lapin joki (PL).
Vesipuitedirektiivin toimeenpano Suomessa ei edennyt luontotyyppien uhanalaisuusarviointia valmisteltaessa sellaiseen vaiheeseen, että siitä olisi saatu käyttökelpoista tietoa jokityyppien määrästä, alueellisesta jakau-
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tumisesta tai ekologisesta tilasta. Siksi luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnissa ei tarkastella VPD:n jokityyppejä sellaisenaan, vaan tyypittelyä on muokattu tähän
tarkoitukseen kokoluokkien sisällä pyrkien kuitenkin
tyypittelyjen väliseen vertailukelpoisuuteen. Uhanalaisuusarvioinnissa käytettiin VPD:n kansallisen luokittelun ulkopuolelle jäävien purojen (valuma-alueen pintaala alle 10 km2) tyypittelyyn ja niiden uhanalaisuuden
arviointiin enemmän aikaa kuin VPD:n yhteydessä käsiteltäviin jokiin. Purojen osalta käytettiin myös tarkempia
tyyppejä. Joissa kangas- ja turvemaiden tyypit yhdistettiin (havumetsävyöhykkeen joet), koska tausta-aineistoa
luontotyyppien kuvaamiseen ja niiden uhanalaisuuden
arvioimiseen oli erittäin niukasti. Savimaan joet pidettiin
kuitenkin omana tyyppinään siitä huolimatta, että niiden biologia tunnetaan huonosti, sillä savimailla jokien
muuttuneisuus on pitkän viljelyshistorian seurauksena
muita jokityyppejä suurempaa. Tunturialueen jokia (valuma-alue pääosin havumetsävyöhykkeen pohjois- tai
yläpuolella) tarkasteltiin omina tyyppeinään. Tunturialueella virtavesiä yhdistettiin koon mukaan muista
poikkeavasti: tunturialueen purot ja pienet joet (tunturialueen pikkujoet ja purot, valuma-alue <100 km2) sekä
keskisuuret, suuret ja erittäin suuret joet (tunturialueen
joet, valuma-alue > 100 km2) yhdistettiin, koska tarkempi
jako ei olemassa olevan ekologisen tiedon perusteella
ollut perusteltua, eikä uhkatekijöissä ole eroa luokkien
välillä. Humuksisuuteen liittyvää biologista vaihtelua ei
tunneta tunturialueiden virtavesissä riittävästi, eikä niissä sen vuoksi erotettu turve- ja kangasmaan tyyppejä.
Uhanalaisuusarvioinnissa virtavesiä tarkasteltiin
ekologisesti monipuolisina, kokoluokittain jaoteltuina
yksiköinä, jotka sisältävät sekä pituus- (koski-suvantovuorottelu, luusuat, suistot) että poikittaissuuntaista
(virtaavan veden ja rantavyöhykkeen vuorovaikutus)
vaihtelua (ks. esim. Ward ym. 2002). Nykykäsityksen
mukaan vesistöjen tilaa on syytä tarkastella koko valuma-alueen osalta, sillä valuma-alueen tila vaikuttaa
hyvin pitkälle esimerkiksi joen tilaan, eikä pelkän uoman
suojelusta tai kunnostamisesta ole välttämättä hyötyä,
jos valuma-alueen tila on huono. Uhanalaisuusarvioinnissa kuvattuja jokityyppejä voidaan pitää lähinnä
luontotyyppiyhdistelminä, joiden eri osien yleispiirteitä pyritään kuitenkin kuvaamaan sekä yleisesti että
jokityyppien yhteydessä loppuraportin toisessa osassa.
Jatkossa jokisysteemin eri osien tilaa olisi syytä arvioida
myös pienemmissä yksiköissä.
Virtavesistä rantoineen erotettiin yhteensä 18 tyyppiä.
Tunturialueen tyyppejä yhdisteltiin yhtenevien, vähäisten maankäyttöpaineiden vuoksi suuremmiksi kokonaisuuksiksi (taulukko 9).

3.2.2

Tietolähteet ja arvioinnin toteutus
3.2.2.1

Lampiaineistot

Lampien uhanalaisuuden arviointia varten tehtiin paikkatietoanalyysi lampien lähiympäristön luonnontilan

Taulukko 9. Virtavesityypit ja niitä erottavat keskeiset kriteerit.
Kriteeri

Tunturialueen norot

Tunturialueella, uoma kausikuiva

Tunturialueen latvapurot

Tunturialueella, 1. uomahierarkiataso

Tunturialueen pikkujoet ja purot

Tunturialueella, 2. uomahierarkiatasosta ylöspäin,
valuma-alue alle 100 km2

Tunturialueen joet

Tunturialueella, valuma-alue yli 100 km2

Havumetsävyöhykkeen norot

Havumetsävyöhykkeellä, uoma kausikuiva

Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot

Havumetsävyöhykkeellä, 1. uomahierarkiataso, kirkasvetinen

Havumetsävyöhykkeen turvemaiden latvapurot

Havumetsävyöhykkeellä, 1. uomahierarkiataso, humuksinen

Savimaiden latvapurot

Savisamea, 1. uomahierarkiataso

Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot

Havumetsävyöhykkeellä, 2. ja 3. uomahierarkiataso, kirkasvetinen

Havumetsävyöhykkeen turvemaiden purot

Havumetsävyöhykkeellä, 2. ja 3. uomahierarkiataso, humuksinen

Savimaiden purot

Savisamea, 2. ja 3. uomahierarkiataso

Pienet havumetsävyöhykkeen joet

Havumetsävyöhykkeellä, valuma-alue 10–100 km2

Pienet savimaiden joet

Savisamea, valuma-alue 10–100 km2

Keskisuuret havumetsävyöhykkeen joet

Havumetsävyöhykkeellä, valuma-alue 100–1 000 km2

Keskisuuret savimaiden joet

Savisamea, valuma-alue 100–1 000 km2

Suuret havumetsävyöhykkeen joet

Havumetsävyöhykkeellä, valuma-alue 1 000–10 000 km2

Suuret savimaiden joet

Savisamea, valuma-alue 1 000–10 000 km2

Erittäin suuret joet

Havumetsävyöhykkeellä, valuma-alue yli 10 000 km2

muuttuneisuuden määrästä (Leka 2007). Muuttuneisuustarkasteluihin saatiin sisällytettyä melko kattavasti
tärkeimmät ihmistoiminnasta aiheutuneet luonnontilan
muuttuneisuutta ilmentävät tekijät: maa- ja metsätalous,
rakennettu ympäristö ja suo-ojitukset. Muuttuneisuusastetta mitattiin prosenttiluvulla, joka havainnollisti, kuinka suuri osuus lammen lähiympäristöstä on ihmistoiminnan muuttamaa. Mitä suurempi muuttuneisuusaste
on, sitä heikommassa tilassa lampi todennäköisesti on.
Kyseessä on nykytietoon perustuva pinta-alaperusteinen arviointi, joka ei suoraan huomioi lampeen kohdistunutta ja kohdistuvaa paikallista todellista kuormitusta.
Lisäksi on muistettava, että käytännön syistä muuttuneisuustarkastelu tehtiin lampien välittömän lähiympäristön (50 m tai 100 m leveä alue) eikä lampien todellisten valuma-alueiden perusteella. Myös yläpuolisten
valuma-alueiden aiheuttama kuormitus, ilmalaskeuma
ja pistekuormitus ovat jääneet huomiotta.
Lampien lähiympäristön muuttuneisuustarkastelun
tulosten todettiin soveltuvan laadullisen (kriteeri B)
heikkenemisen arviointiin. 1950-luvulta nykypäivään
tapahtuneen muutoksen (esiintymien laadun heikkeneminen, alakriteeri B1) arvioinnissa käytettiin lampiluokittain laskettuja "luonnontilaisuusasteita". "Luonnontilaisuusasteet" laskettiin lähiympäristön luonnontilaltaan
enintään kohtalaisesti muuttuneiden (0−20 %) lampien
ja kyseiseen lampiluokkaan kuuluvien kaikkien lampien suhteena. Jos muuttuneisuustarkastelussa lammen
lähiympäristön pinta-alasta yli 20 % oli ihmistoiminnan
muuttamaa, sen laadun katsottiin heikentyneen vähintään kohtalaisesti. Lampien uhanalaisuuden arviointi
tehtiin ryhmätyönä hyödyntäen lähtöarviona (alakriteeri
B1) paikkatietoanalyysin tuottamaa "luonnontilaisuus-
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astetta". Muut laatukriteerit (alakriteerit B2−B3) käsiteltiin asiantuntija-arviona.
Lampia käsitteleviä valtakunnallisesti kattavia biologisia aineistoja on ainoastaan vesi- ja ympäristöhallinnon toteuttama valtakunnallinen pienvesi-inventointi
1989−1994 (esim. Räike 1994), jossa inventoitiin Suomen
luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaita
pienvesiä. Tosin kyseisessä aineistossa Lappia koskevat tiedot ovat hyvin puutteelliset. Valtakunnallisen
pienvesi-inventoinnin Etelä-Suomen tuloksia käytettiin
uhanalaisuusarvioinnin tausta-aineistona.

3.2.2.2

Järviaineistot

Järvien uhanalaisuusarviointi tehtiin asiantuntija-arviona. Asiantuntija-arvioon päädyttiin erityisesti sopivien
aineistojen puutteen takia. Järvien tilaa on Suomessa
seurattu 1960-luvun alkupuolelta lähtien systemaattisesti vesinäytteiden avulla, mutta sisävesien järjestelmälliset biologiset seurannat ovat vasta alkamassa vesipuitedirektiivin (VPD) toimeenpanon myötä. Vaikka
pintavesien vedenlaadusta onkin olemassa hyvä tietokanta (PIVET-tietojärjestelmä), vedenlaatutuloksia on
vasta alustavasti analysoitu suhteessa järvityyppeihin
ja niiden tilaluokitteluun.
Järvien uhanalaisuusarviointi perustuu laatukriteerin
(B) käyttöön. Sisävesiasiantuntijaryhmässä järvien arviointi tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kukin ryhmän jäsen sai tehtäväksi antaa omat arvionsa
kunkin järvityypin uhanalaisuuden tasosta esiintymien
laadun heikkenemisen (alakriteeri B1) perusteella. Näis-
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tä arvioista tehtiin kooste, jossa kullekin järvityypille oli
laskettu keskiarvoon perustuva uhanalaisuuden lähtötaso. Tämän jälkeen arviointia tarkennettiin ryhmätyönä alakriteerien B2 ja B3 perusteella. Järvien uhanalaisuuden arviointi ei siis suoranaisesti perustu tiettyihin
tietoaineistoihin, vaan asiantuntijaryhmän jäsenten
yhteisesti sovittuun näkemykseen järvityyppien tilasta.
Vaikka menetelmä on subjektiivinen, sisävesiasiantuntijaryhmä pyrki muodostamaan yhtenäisen arvion, jossa
järvityyppien väliset erot uhanalaisuustasoissa tulisivat
tasapuolisesti esiin.

3.2.2.3

Järvien rantojen aineistot

Järvien rannat arvioitiin asiantuntija-arviona, koska
rantoihin liittyviä aineistoja on hyvin niukasti. Hiekkarannat on luonnonsuojelulain luontotyyppi, mutta sisävesien hiekkarannoista on toistaiseksi kertynyt melko
vähän inventointitietoja. Etelä-Savon ympäristökeskuksessa tehtiin vuonna 2003 pilottitutkimus valtion ja kuntien mailla sijaitsevista hiekkarannoista. Tutkimuksessa
inventoitiin 28 hiekkarantaa, mikä vastaa Etelä-Savon
ympäristökeskuksessa tehdyn alustavan peruskarttatarkastelun mukaan noin 10 % Etelä-Savon järvien
hiekkarannoista (n. 300 kpl). Tutkimuksessa arvioitiin
inventoitujen kohteiden luonnontilaisuusasteet, ja näitä
tietoja käytettiin hiekkarantojen uhanalaisuusarvioinnin tausta-aineistona. Kivikko- tai pensaikkorannoista
on vain hajanaisia biologisia aineistoja, eikä tämän työn
puitteissa pystytty tekemään minkäänlaista selvitystä tai
analyysiä kivikko- tai pensaikkorantojen kehityksestä
ja luonnontilasta. Määrällistä tietoa järvien hiekka- ja
kivikkorannoista on saatu Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan (Maastotietokanta 2007) pohjautuvasta
paikkatietoaineistosta, mutta pensaikkorannoista ei ole
olemassa edes määrätietoja.

3.2.2.4

Lähteikköluontotyyppien aineistot
Lähteikköjen arvioinnissa käytettiin perusaineistona
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan lähdepisteitä,
jotka ovat ainoa käytettävissä oleva, lähes koko Suomen
kattava numeerinen paikkatieaineisto (Maastotietokanta
2007). Ylä-Lapin osalta aineistoa ei ollut käytettävissä,
mitä ei kuitenkaan pidetty kovin suurena puutteena,
sillä Ylä-Lapissa uhkatekijät ovat vähäisiä. Lähdepisteiden ympärille määritellyiltä 100 m puskurialueilta (yht.
31 553 puskurialuetta) analysoitiin CORINE-maanpeiteluokkien pinta-alat (CORINE Land Cover 2000). Lisäksi puskurialueelta analysoitiin maastotietokannan
alle 2 m leveiden virtavesiuomien perusteella tehdyn
ojitusrasterin (50 m uoman molemmin puolin) pinta-ala
(Ilmonen 2007a). Luonnontilan analysointia varten yhdistettiin puskurialueiden CORINE-maanpeiteluokista
rakennetut alueet (luokat 1110–1422) ja maatalousalueet (2110–2430) yhdistelmäluokiksi, turpeenottoalueita
(4122) käsiteltiin omana luokkanaan. Lisäksi käytettiin
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kivennäis- ja turvemaan ojitusalueen pinta-alaa aineistosta, jossa ojitusrasteri oli yhdistetty CORINE-maanpeiteluokkiin. Näin saatiin kullekin puskurialueelle 100
m säteellä lähteiköstä neljän ihmistoimintaa kuvaavan
luokan peittävyys, jonka voidaan arvioida heijastavan
lähteikön luonnontilaisuutta. Rakentaminen, maatalous
ja turvetuotanto olivat toisensa poissulkevia, mutta ojitusrasteri oli kaikkien edellä mainittujen luokkien kanssa
päällekkäinen. Lisäksi tarkasteltiin lähteiden tiheyttä ja
suojeluastetta (Natura 2000 -verkoston SCI -alueet, perustetut suojelualueet) metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin.
Suojeluasteen tarkastelu kahdella tavalla on perusteltua
siksi, että Natura-alueilla lähteikköjen suojelukeinona on
perustettujen suojelualueiden ulkopuolella yleensä vesija metsälaki. Yllä kuvattujen paikkatietotarkastelujen lisäksi tausta-aineistoina hyödynnettiin Metsähallituksen
luontotyyppikartoituksen lähteikkökuvioita (Metsähallitus 2007, luontodirektiivin luontotyyppi 7160) ja niiden
edustavuusluokittelua.
Huurresammallähteiköt ovat Suomessa harvinaisia
ja niiden arviointia varten pyrittiin kokoamaan mahdollisimman tarkka tieto yksittäisten huurresammallähteikköjen esiintymisestä ja luonnontilaisuudesta
(Ilmonen 2007a). Arvioinnin pohjana käytettiin useista
tietolähteistä Suomen ympäristökeskuksessa koottua
taulukkoa tiettyjen indikaattorilajien havainnoista (kalkkilähdesammal Philonotis calcarea, pohjanhuurresammal
Palustriella decipiens, sirppihuurresammal P. falcata, isohuurresammal P. commutata, sirohuurresammal Cratoneuron filicinum). Käytetyt aineistot olivat:
• Tauno Ulvisen (OY/Kasvimuseo) kokoamat ja
tarkistamat tiedot huurresammalesiintymistä
(maastohavainnot, kasvimuseoiden näytteet:
OULU, H, TUR, KUO).
• Hertta-eliölajitietokantaan tallennetut havainnot
indikaattorilajeista.
• Jari Ilmosen (SYKE), Jukka Salmelan (JY) ja Risto
Virtasen (OY/Kasvimuseo) 2000−2006 keräämä
koko maan kattava sammalaineisto yhteensä 250
lähteiköstä (Muotka ym. 2008).
• Metsähallituksen luontotyyppi-inventointi (Metsähallitus 2007)
Havainnot koottiin yhteen, luokiteltiin luonnontilan
suhteen, ja havainnoista pyrittiin ryhmittelemään esiintymiä. Luonnontilaisuus (0−3; tuhoutunut–luonnontilainen) ja kasvupaikka (vain selvästi lähdevaikutteiset
kasvupaikat huomioitiin) arvioitiin havaintojen kuvaustekstin sekä esiintymäkoordinaattien mukaan tehdyn
karttatarkastelun pohjalta. Uudemmissa lähdeinventoinneissa (Ilmonen, Salmela ja Virtanen 2000−2006)
luonnontilaisuus oli arvioitu maastossa tässä sovellettua
menettelyä käyttäen. Vanhojen havaintojen osalta sekä
ryhmittely esiintymiksi että kasvupaikan ja luonnontilaisuuden arviointi oli usein vaikeaa epämääräisten koordinaattitietojen ja kuvausten perusteella, minkä vuoksi
esiintymien määrästä ei saatu kovin tarkkaa arviota.
Tyypin levinneisyyden ja alueellisen jakautumisen suhteen aineistoa voidaan kuitenkin pitää melko hyvänä.
Metsähallituksen luontotyyppikartoituksen kuviotiedot (luontodirektiivin luontotyyppi 7220) yhdistettiin tarkasteluun pisteinä. Esiintymien päällekkäisyyttä

tunneta, ja kokonaan hävinneiden määrää pidettiin joka
tapauksessa paljon pienempänä kuin luonnontilaltaan
heikentyneiden määrää.

3.2.2.5

Puro- ja noroaineistot

Puroista ei ole olemassa valmista paikkatietoaineistoa,
eikä vektorimuotoinen Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (MTK) vesiaineisto (Maastotietokanta 2007)
ole suoraan käyttökelpoinen, koska se sisältää myös ojat.
Tämän vuoksi tutkittavaksi kartta- ja paikkatietoaineistoksi otostettiin valuma-alueita koko maan kattavasti
(Ilmonen 2007b). Koska paikkatietoaineistot on ositettu
pelastuspalveluruuduittain, otoskehikoksi valittiin sellaiset pelastuspalveluruudut (80 km × 80 km), joiden
alueella esiintyi kokonaisia toisen jakovaiheen valumaalueita. Näistä ruuduista valittiin ositetulla satunnaisotannalla 11 ruutua siten, että hemi- ja eteläboreaalisilta
metsäkasvillisuusvyöhykkeiltä tuli yhteensä neljä, keskiboreaaliselta neljä ja pohjoisboreaaliselta kolme pelastuspalveluruutua. Lisäksi valittiin subjektiivisesti yksi ruutu Järvi-Suomesta ja yksi Lounais-Suomesta alueellisen
kattavuuden parantamiseksi. Ylä-Lapin ruudut jätettiin
pois otantajoukosta, koska uoma-analyysissa käytetty
maastotietokanta oli puutteellinen Ylä-Lapin osalta, eikä alueen vesiin kohdistu välittömiä uhkia. Kustakin
ruudusta valittiin systemaattisesti yksi kolmannen jakovaiheen valuma-alue ruudun keskipisteestä sekä neljä
reunimmaista kokonaista kolmannen jakovaiheen valuma-aluetta pelastuspalveluruudun neljännesjakoviivalta. Yhteensä tarkasteltiin 65 kolmannen jakovaiheen
valuma-aluetta 13 pelastuspalveluruudulta (kuva 17).
Valuma-alueilta tutkittiin visuaalisesti kaikki MTK:n
alle 5 m leveät uomat ja pääteltiin uoman muodon ja sijainnin perusteella, onko se luonnontilainen latvapuro vai
2. tai 3. uomahierarkiatason puro. Lisäksi pääteltiin maanpeitetietojen perusteella, onko kyseessä vähähumuksinen,
humuksinen vai savimaan puro. Mutkaisuuden ja suoran
ojitusvaikutuksen lisäksi uoman luonnontilaisuudessa
huomioitiin yläpuolisen valuma-alueen ojitukset sekä
peltomaa. Luonnontilaisiksi tai luonnontilaisen kaltaisiksi katsottiin uomat, jotka mutkittelivat luonnollisen
näköisesti, joihin ei suoraan yhdistynyt ojia ja joiden yläpuolisella valuma-alueella ei ollut merkittävästi ojituksia
tai peltoja. Uoman osa luokiteltiin luonnontilaisen kaltaiseksi siinäkin tapauksessa, että uoman alaosa oli ojitettu.
Luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten uomien
lukumäärät luontotyyppiluokittain kirjattiin joka valumaalueesta. Lisäksi tarkasteltiin kultakin valuma-alueelta
sen ojitusastetta ja luonnontilaisen kaltaisena säilyneiden
uomien määrää arvioimalla, mikä osuus valuma-alueen
latvapuroista ja puroista oli säilynyt luonnontilaisina
tai luonnontilaisen kaltaisina. Lisäksi pyrittiin luokittelemaan valittujen valuma-alueiden sisältämien uomien
määrällistä jakaumaa niiden morfologisen luonnontilaisuuden mukaan, toisin sanoen luonnontilaisen kaltaisesti
mutkittelevien ja suorien ojien määrää ja suhdetta.
Yllä kuvattujen tarkastelujen lisäksi tausta-aineistoina
käytettiin yhdeksännen valtakunnan metsien inventoin-
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ei erikseen tarkistettu, vaan esiintymistä tarkasteltiin
kartoilta, ja määrällisen vähenemisen arviointia varten
tehtiin yleistetty 10 km × 10 km ruutukartta eri ikäisistä
esiintymistä. Säilymisen tarkastelua varten yhdistettiin
vuodesta 1970 alkaen havainnoidut (vuosien 1970−1989
havainnot tarkistettu kartalta, voidaan olettaa vastaavan nykytilannetta) ja Metsähallituksen luontokartoitusaineiston tyypin 7220 kuviotietojen pohjalta tehdyt
hurresammallähteikköjen 10-ruutujen määrätiedot.
Näin laadittua nykytilaa kuvaavaa aineistoa verrattiin
kaikkiin niihin ruutuihin, joilta oli museonäytteisiin tai
muihin tietolähteisiin perustuvia vanhoja, selvästi lähteiköstä tehtyjä havaintoja indikaattorilajeista. Epävarmuustekijänä tällaisessa tarkastelussa on mm. se, että
luontotyyppi voi olla olemassa vanhalla paikallaan,
vaikka sitä ei ole havainnoitu viime vuosina, tai se voi
olla hävinnyt hiljattain, esimerkiksi vuonna 1985 tehdyn
maastokäynnin jälkeen. Ennen uhanalaisuustarkastelua Suomen ympäristökeskuksessa kootusta aineistosta
poistettiin epäilyttävät (olemassaolo, elinympäristö, indikaattorilaji), muusta levinneisyysalueesta poikkeavat
havainnot. Esiintymien suojeluastetta tarkasteltiin kuten
lähteiköissä.
Yllä kuvattujen tarkastelujen lisäksi lähteikköluontotyyppien luonnontilaisuuden tarkasteluun käytettiin
tausta-aineistoina metsälakikohteiden inventointitietoja
(Yrjönen 2004), valtakunnan metsien inventoinnin avainbiotooppitietoja, pienvesien tilaa käsitteleviä julkaisuja
(esim. Ohtonen ym. 2005) sekä valtakunnallisen lähdetutkimuksen (Muotka ym. 2008) aineistoa. Lopulliset arviot
lähteikköluontotyyppien luonnontilaisuudesta tehtiin
paikkatietotarkasteluista saatujen tietojen perusteella
suo- ja sisävesiasiantuntijaryhmien yhteistyönä. Saatuja
lukuarvoja (paikkatietoanalyysin perusteella luonnontilaisten lähteikköjen osuus alueittain) pidettiin optimistisina mm. paikkatietoaineistojen epätarkkuuden vuoksi,
ja lopulliset uhanalaisuusarviot korjattiin asiantuntijaarvioina. Koska paikkatietoanalyysit antoivat tuloksia
kartalle merkittyjen lähteikköjen ja niiden lähiympäristön luonnontilaisuudesta, eikä lähteikköjen määrällisestä kehityksestä (kriteeri A) ole olemassa käyttökelpoista
tietoa, päädyttiin molempien lähteikköluontotyyppien
osalta käyttämään laadullista heikkenemistä kuvaavaa
B-kriteeriä. Useissa tietolähteissä (esim. Ohtonen ym.
2005) todetaan merkittävän osan lähteiköistä hävinneen
ojitusten yhteydessä, mutta milloin lähteikkö voidaan
katsoa kokonaan hävinneeksi? Fysikaalisesti lähteikön
voidaan katsoa olevan olemassa niin kauan kun maan
pinnalle purkautuu pohjavettä. Ekologisestikaan lähteen
lopullinen häviäminen ei tapahdu helposti, sillä vaikka
lähteisyyttä ilmentävä kasvillisuus voi kadota ojituksessa kokonaan, osa selkärangatonlajistoa, ainakin pohjavedessä elävä meiofauna saattaa selviytyä ojituksesta. Joka
tapauksessa lähteiköt ovat melko hyvin puskuroituja
rankkojakin luonnontilan muutoksia vastaan niin kauan
kun pohjavettä purkautuu, joskin ojituksesta tai muusta
lähiympäristön muokkauksesta voi aiheutua tilapäisesti
merkittävää haittaa lähdelajistolle (esim. Ilmonen ym.
2006). Etupäässä pieniä lähteitä on varmasti hävinnyt
ojitusten sekä veden- ja soranoton seurauksena muuttuneiden hydrologisten olojen vuoksi, mutta määrää ei

Valuma-alueet
Pelastuspalveluruudut
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet

joista, joten raportin tuloksia voitiin käyttää taustamateriaalina näiden jokityyppien uhanalaisuuden arvioinnissa. Keskisuurten ja pienten jokien tilasta ei arviointia
tehtäessä ollut käytettävissä VPD:n ekologisen tilan
luokittelu- tai seuranta-aineistoja siinä määrin, että niitä
olisi voitu hyödyntää arvioinnissa. Keskisuuria ja pieniä jokia tarkasteltiinkin asiantuntija-arviona käyttäen
arvioinnin tukena purojen ja suurempien jokien tuloksia, tapauskohtaisia tutkimuksia ja yleisiä vesien tilaa
käsitteleviä tietolähteitä (esim. Airaksinen ja Karttunen
2001; Saario 2006).
Joet ovat jatkumoja, joissa tarkastellun jokijakson tilaan vaikuttavat sen yläpuolisen valuma-alueen hydrologiset ja geologiset olosuhteet sekä maankäyttö näitä
olosuhteita muuttavana tekijänä ja vesistöön kohdistuva
kuormitus. Jokivesistön alaosien tila heijastuu jossain
määrin myös ylöspäin, esimerkiksi ylävirtaan vaeltavien
kalojen tuoman energian muodossa, jos vaelluskalojen
kulkua ei ole estetty (Vehanen ym. 2006). Jokia tarkasteltiin erilaisia elinympäristötyyppejä sisältävinä kokonaisuuksina eikä esimerkiksi jokien rantoja tarkasteltu
erikseen. Arvioinnissa tarkasteltiin laadullista muutosta
(B-kriteeri). Joissa muutokset ovatkin pienempiä tyyppejä selvemmin olleet pelkästään laadun heikkenemistä.

3.2.3

Sisävesien ja niiden
rantojen uhanalaisuus
Kuva 17. Purojen uhanalaisuuden arviointia varten tehty
otos kolmannen jakovaiheen valuma-alueista.

nin (VMI9) avainbiotooppitietoja (yhteenvetotaulukko
Kari T. Korhonen/Metla 17.11.2005) ja yksityismailla
metsäkeskusten toimesta (Yrjönen 2004) toteutettujen
metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen (METE)
inventointituloksia sekä valtakunnallista kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien inventointia. Tausta-aineistona hyödynnettiin myös
vesilain uudistamista varten koottua taustaselvitystä
(Joensuu ym. 2006).
Uhanalaisuusarviot tehtiin yllä kuvattujen aineistojen
pohjalta mutta lukuarvoja kriittisesti tarkastellen. Arvioinnissa sovellettiin kriteeriä B eli tarkasteltiin esiintymien laadun muutosta samoin perustein kuin lähteikköjen
kohdalla. Purojen täydellinen häviäminen on melko vähäistä, sillä vesi virtaa aina ainakin jonkinlaisessa uomassa luonnontilan muutoksista huolimatta.

3.2.2.6

Jokiaineistot
Jokien uhanalaisuuden arvioinnissa tukeuduttiin suurimpien jokityyppien osalta raporttiin, jossa oli käsitelty
alustavasti tuloksia VPD:n kansallisesta täytäntöönpanosta vesienhoitoalueittain suurten vesistöjen osalta
(Silvo ym. 2006). Tässä raportissa tarkastellaan kaikkia
Suomen erittäin suuria jokia ja merkittävää osaa suurista

64

3.2.3.1

Uhanalaisuusarviot
Taulukossa 10 ja kuvissa 18 ja 19 on esitetty sisävesien
uhanalaisuusarvioinnin kokonaistulokset.
Arvioituja luontotyyppejä tai yhdistelmiä erotettiin
kaikkiaan Etelä-Suomessa 38, Pohjois-Suomessa 39 ja
koko maassa 44. Suurin osa näistä kuuluu järvi- tai virtavesiluontotyyppeihin. Uhanalaisuusarviot tehtiin vain
taulukossa esitetyn hierarkian alimmalla tasolla.
Sisävesien luontotyypeistä uhanalaisiksi (CR, EN,
VU) on arvioitu Etelä-Suomessa 68 % (25 kpl), PohjoisSuomessa 3 % (1 kpl) ja koko maassa 40 % (17 kpl) (kuvat
18 ja 19). Valtaosa uhanalaisista on luokassa vaarantunut
(VU). Lähes kaikki sisävesiluontotyypit arvioitiin EteläSuomessa selvästi Pohjois-Suomea uhanalaisemmiksi.
Uhanalaisuusluokkien erotus oli yleensä yksi tai kaksi
luokkaa, mutta luontaisesti runsasravinteisissa lammissa sekä lähteiköissä ja huurresammallähteiköissä peräti
kolme luokkaa. Tämä kuvaa maankäytön voimakkuuden eroja alueiden välillä. Maankäytön alueellista voimakkuutta kuvaa myös se, että pelkästään savimailla
esiintyvistä tyypeistä purot ja joet arvioitiin äärimmäisen
uhanalaisiksi (CR), savimaiden latvapurot vaarantuneiksi ja luontaisesti runsasravinteiset järvet Etelä-Suomessa
erittäin uhanalaisiksi (EN). Erittäin suuret joet arvioitiin
erittäin uhanalaisiksi, lähinnä kattavan padotuksen ja
säännöstelyn vuoksi, koko maassa. Säilyviä (LC) luontotyyppejä on eniten Pohjois-Suomessa (64 %, 25 kpl), kun
taas Etelä-Suomessa säilyviä on vain 8 % (3 kpl), ja koko
maassa niiden osuus on 28 % (12 kpl). Silmälläpidettävien
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Taulukko 10. Sisävesien ja järvien rantojen luontotyyppien uhanalaisuusluokat, uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät Etelä-Suomessa, PohjoisSuomessa ja koko Suomessa. Arviotaulun tulkinta ja uhanalaistumisen syiden ja uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.
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Laatu (B)
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Kokonaisarvio
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus
Kokonaisarvio

Kokonaisarvio

3.1 Järvet
3.1.1 Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet
3.1.2 Suuret vähähumuksiset järvet
3.1.3 Matalat vähähumuksiset järvet
3.1.4 Pienet humusjärvet
3.1.5 Keskikokoiset humusjärvet
3.1.6 Suuret humusjärvet
3.1.7 Matalat humusjärvet
3.1.8 Runsashumuksiset järvet
3.1.9 Matalat runsashumuksiset järvet
3.1.10 Hyvin lyhytviipymäiset järvet
3.1.11 Pohjois-Lapin järvet
3.1.12 Runsasravinteiset järvet
3.1.13 Runsaskalkkiset järvet
3.2 Lammet
3.2.1 Harjulammet
3.2.2 Kalliolammet
3.2.3 Metsälammet
3.2.4 Suolammet
3.2.5 Tunturilammet
3.2.6 Luontaisesti runsasravinteiset lammet
3.2.7 Kalkkilammet
3.2.8 Lähdelammet
3.3 Järvien rannat
3.3.1 Järvien hiekkarannat
3.3.2 Järvien kivikkorannat
3.3.3 Järvien pensaikkorannat
3.4 Lähteikköluontotyypit
3.4.1 Lähteiköt
3.4.2 Huurresammallähteiköt
3.5 Virtavedet ja niiden rannat
3.5.1 Tunturialueen virtavedet
3.5.1.1 Tunturialueen norot
3.5.1.2 Tunturialueen latvapurot
3.5.1.3 Tunturialueen pikkujoet
3.5.1.4 Tunturialueen joet
3.5.2 Havumetsävyöhykkeen virtavedet
3.5.2.1 Havumetsävyöhykkeen norot
3.5.2.2 Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot
3.5.2.3 Havumetsävyöhykkeen turvemaiden latvapurot
3.5.2.4 Savimaiden latvapurot
3.5.2.5 Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot
3.5.2.6 Havumetsävyöhykkeen turvemaiden purot
3.5.2.7 Savimaiden purot
3.5.2.8 Pienet havumetsävyöhykkeen joet
3.5.2.9 Pienet savimaiden joet
3.5.2.10 Keskisuuret havumetsävyöhykkeen joet
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Uhanalaistumisen syyt
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Vra, R, Vs
Vs, Kh, Vra, R
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Sisävedet ja rannat

Luontotyyppi / ryhmä / yhdistelmä
3 Sisävedet ja rannat

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Etelä-Suomi

Vre, Vs, Vra, R
Vre, Vra, R, Kh
Vre, R, Vp, Ks, Vra, Kh
Vre, Vra, R, Kh
Vre, Vra, Oj
Vre, Vra, R
Vre, Vra, R, Kh
Vre, Vp, Ks, R, Oj

M, Oj, Vre
M, Oj, Vre
Oj, Vra, Vre
M, Oj, Vre, Vra
M, Oj, Vre, Vra
Vra, M, Vre
Vra, M, Vre
Vra, M, Vre
Vra, Vre, Vs
Vra, Vre, Vs
Vra, Vre, Vs
Vra, Vre, Vs
Vra, Vs, Vre,

Vre,
Vre,
Vre,
Vre,
I
Vre,
Vre,
Vre,

Vs, Vra, R
Vs, Vra, Kh, R
Vra, R
Vra, R, Vs
Vs, Vra, R
Vs, Vra, R, Kh
Vra, R, Vs
Vs, Vra, R, Kh
Vra, R, Vs
Vs, Vra, R
Vs, Vra, R
Vra, R
R, Vp, Ks
Kh
Vra, R
Vra
Vra, R
Vra, R
Vp, Ks, R, Vra

M
M, Vre
M, Vre
M, Vre
M, Vre
M, Vre
Vra, M, Vre
Vra, M, Vre
Vra, M, Vre
Vre, Vra, Vs
Vre, Vra, Vs
Vre, Vra, Vs
Vre, Vra, Vs
Vra, Vs, Vre
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3.2.3.2
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Osuus luontotyyppien lukumäärästä
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Kuva 19. Sisävesien ja niiden rantojen jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (osuudet arvioiduista tyypeistä) EteläSuomessa, Pohjois-Suomessa ja koko maassa. Puutteellisesti
tunnetut (DD) eivät ole mukana tarkastelussa.
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NT

Virtavedet ja
niiden rannat

80 %

0%

LC

100 %

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

Osuudet luontotyyppien lukumäärästä

100 %

VU
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b) Pohjois-Suomi
NT

EN
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Kuva 18. Sisävesien ja niiden rantojen jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (arvioitujen luontotyyppien ja yhdistelmien
lukumäärät) Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja koko
maassa. Puutteellisesti tunnetut (DD) eivät ole mukana tarkastelussa.
LC

VU

Lähteikköluontotyypit

0

NT

100 %

Järvien
rannat

Luontotyyppien lukumäärä (kpl)

a) Etelä-Suomi

CR

Virtavedet ja
niiden rannat

VU

Lähteikköluontotyypit

NT

Sisävesien uhanalaisten luontotyyppien lukumäärää
tarkasteltaessa virtaavien vesien luontotyypit arvioitiin
seisovien vesien tyyppejä uhanalaisemmiksi (kuva 20).
Pohjoiseen rajoittuvia tunturialueiden tyyppejä lukuun
ottamatta kaikki virtavesityypit arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) tai uhanalaisiksi (CR, EN, VU). Etelä-Suomessa kaikki virtavesien luontotyypit ovat uhanalaisia ja
lähes 40 % virtavesien luontotyypeistä arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi (CR). Uhanalaisuus kasvoi virtaveden koon suurentuessa. Uhanalaistuminen koskeekin
suurinta osaa virtavesistä koko Suomen mittakaavassa,
ja se on erityisen merkittävää Etelä-Suomessa. Järvien luontotyypeistä arvioitiin Etelä-Suomessa valtaosa
silmälläpidettäviksi ja kaikki muut uhanalaisiksi, kun
taas Pohjois-Suomessa arviot jakautuivat säilyviin (LC)
ja silmälläpidettäviin lähes tasan, eikä uhanalaisiksi arvioituja tyyppejä ollut. Myös lampien ja järvien ranto-

Järvien
rannat

LC

Erot luontotyyppiryhmien uhanalaisuudessa

Lammet

osuus on kaikilla alueilla samaa suuruusluokka noin 24–
33 % (9–14 kpl). Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviksi
arvioitiin melko harvinaisia tai alueen eteläisissä osissa
metsätaloustoimista ja soiden ojituksista kärsineitä tyyppejä. Osuudet on laskettu ilman puutteellisesti tunnettuja (DD) tyyppejä. Sisävesien luontotyypeistä ainoastaan
havumetsävyöhykkeen norot arvioitiin puutteellisesti
tunnetuiksi. Käytetty puroaineisto ei mahdollistanut arviointia norojen osalta, ja koska luontotyyppi on vaikea
määritellä, se arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi.
Hävinneiksi arvioituja luontotyyppejä ei sisävesissä
ole.
Harvinaisuuskorotus tehtiin kalkkilammille. Yleisyyden perusteella koko maan arvioita lievennettiin suolampien, metsälampien, lähteikköjen sekä latvapurojen,
havumetsävyöhykkeen kangasmaiden ja turvemaiden
purojen ja pienten havumetsävyöhykkeen jokien kohdalla. Menetelmän antamasta tuloksesta poikettiin asiantuntija-arviona metsälampien Etelä-Suomen arviossa.

Kuva 20. Sisävesien luontotyyppiryhmien suhteelliset uhanalaisuudet a) Etelä-Suomessa, b) Pohjois-Suomessa. Tulokset on laskettu kuhunkin luontotyyppiryhmään sisältyvien
luontotyyppiyhdistelmien lukumäärien perusteella.
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Mainittu uhkatekijänä (kpl)

toisena, kolmantena jne. syynä
tärkeimpänä (ensimmäisenä) syynä

Sisävedet ja rannat

jen luontotyypit ovat Pohjois-Suomessa joko säilyviä tai
silmälläpidettäviä ja molemmat lähteikköluontotyypit
säilyviä. Etelä-Suomessa tilanne on heikompi, sillä lampien luontotyypeistä lähes 70 % arvioitiin uhanalaisiksi
ja näistä osa jopa äärimmäisen uhanalaisiksi.
Uhanalaisuutta voidaan tarkastella myös uhanalaisten luontotyyppien pinta-alan tai kappalemäärän perusteella. Koottujen aineistojen pohjalta arvioitiin asiantuntija-arviona, että Etelä-Suomen lähteiköistä yli 90 %
oli muuttunut voimakkaasti tai tuhoutunut nykypäivään
mennessä. Arvio on epätarkka, mutta suuruusluokka on
sama, tarkasteltiinpa luontotyypin kappalemäärää tai
pinta-alaa. Pohjois-Suomessa lähteikköjen laatu on heikentynyt jossain määrin erityisesti Koillismaalla ja Peräpohjolassa, mutta koko aluetta tarkastellen ja erityisesti
pohjoisten lähteikköjen runsaus huomioiden lähteikköjä
pidettiin Pohjois-Suomessa säilyvinä (LC).
Uhanalaisuusarvioinnissa koko Suomen järvien pinta-alasta noin 2 % arvioitiin koko maassa uhanalaiseksi
(CR, EN, VU) ja noin 91 % silmälläpidettäväksi (NT) ja
noin 8 % säilyviksi (LC). Paikkatietoaineiston lampien
kappalemäärien mukaan koko Suomen lammista 3 % arvioitiin uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi samoin 3 %.
Järvien ja lampien välinen suuri ero silmälläpidettävien
osuuksissa johtuu ennen kaikkea siitä, että järvet ovat
pinta-alallisesti painottuneet Etelä-Suomeen ja lammet
puolestaan kappalemääräisesti Pohjois-Suomeen. Järvien koko Suomea koskevissa uhanalaisuusarvioissa
painottuu siten Etelä-Suomen selvästi Pohjois-Suomea
heikompi tilanne. Myös lammet ovat selvästi uhanalaisempia Etelä- kuin Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomen
lammista arvioitiin uhanalaisiksi 54 % ja silmälläpidettäviksi 45 %. Pohjois-Suomessa uhanalaisia lampia ei arvioitu olevan ja silmälläpidettäviksi arvioitiin vain 0,3 %
kaikista Pohjois-Suomen lammista.
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Kuva 21. Uhanalaistumisen syyt (a) ja uhkatekijät (b) sisävesien luontotyypeillä. Uhanalaistumisen syyt on järjestetty
ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne mainitaan
tärkeimpänä syynä (tumma) ja toissijaisesti sen mukaan,
montako kertaa ne ylipäätään on mainittu (tumma ja vaalea).
Uhkatekijät ovat uhkamuutosten vertailun helpottamiseksi
samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt. Uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.

3.2.3.3

Sisävesien uhanalaistumisen syyt
Sisävesien uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät on esitetty taulukossa 10 sekä yhteenvetona kuvissa 21a ja b.
Vesien rehevöityminen ja likaantuminen (maa- ja metsätalouden, turvetuotannon, kalankasvatuksen, asutuksen
ja teollisuuden päästöt ja hajakuormitus) sekä vesirakentaminen ovat merkittävimmät uhanalaistumisen
syyt. Muita merkittäviä ovat mm. muut metsätalouden
vaikutukset (kuten rantavyöhykkeen hakkuut ja valuma-alueella tehtyjen metsätaloustoimien hydrologiset
vaikutukset), rantarakentaminen ja vesien säännöstely.
Nämä ovat myös merkittävimpiä tulevaisuuden uhkia.
Ensisijaisten uhkatekijöiden järjestys on jossain määrin erilainen kuin ensisijaisten uhanalaistumisen syiden.
Merkittävin ensisijainen uhka on vesien rehevöityminen
ja likaantuminen, mutta vesirakentaminen on ensisijaisena tulevaisuuden uhkana vähäisempi kuin metsätalous.
Merkittävimpiä jokivesistöihin kohdistuvia muutostekijöitä ovat maankäytön muutokset ja siitä johtuva hydrologisen luonnontilaisuuden (mm. tulvarytmi)
muuttuminen sekä hajakuormitus, veden laatuun haja-

kuormituksen lisäksi vaikuttavat pistekuormituslähteet
sekä vesistöjen perkaaminen, patoaminen ja säännöstely. Vuotuinen, voimatalouden ja tulvasuojelun tarpeita
palveleva säännöstely heikentää jokien eliöyhteisöjä
etenkin vähävetisinä kausina, kun vettä juoksutetaan
vähän. Tällöin koskipinta-ala pienenee ja virtaama sekä sivu-uomien vesitilanne heikkenevät (Vuori 1999).
Lyhytaikaissäännöstely puolestaan tuottaa koskielinympäristössä hyvin voimakkaan rajoitteen luontaisten
pohjaeläinyhteisöjen säilymiselle ja saattaa peto-saalissuhteiden muuttuessa aiheuttaa esimerkiksi joidenkin
ihmisen kannalta haitallisten lajien, kuten vertaimevien mäkärälajien voimakasta runsastumista (Vuori ym.
2000; Meissner ym. 2002). Pienvirtavesissä merkittävimpinä uhanalaistumista aiheuttaneina tekijöinä pidettiin
metsätaloudellisia ojituksia ja soiden kuivatusta sekä
niistä aiheutuneita hydrologisia muutoksia (virtaamavaihelun lisääntyminen, eroosio, liettyminen) ja purojen
uittoperkauksia. Joissa vesirakentamisen, pienemmissä
joissa lähinnä perkausten ja suuremmissa voimalaitospatojen, merkitys oli suurempi kuin puroissa. Ojitukset

Suomen ympäristö 8 | 2008 Osa 1

67

ja niiden aiheuttama kiintoaineskuormitus vaikuttavat
myös kaikenkokoisten virtavesien tilaan. Suuremmissa
virtavesissä tärkeämmäksi nousi myös maatalouden rehevöittävä kuormitus, joka on todettu edelleen yhdeksi
merkittävimmistä vesistöjen tilaa heikentävistä tekijöistä
(Nyroos ym. 2006). Erittäin suurista joista suurin osa on
voimalaitospatojen katkaisemia ja voimakkaasti säännösteltyjä, minkä vuoksi niiden tila on erittäin huono.
Padotus koskee myös merkittävää osaa suurista joista.
Näistä joista osan laatua heikentää vaelluskalakantojen
nousun estyminen alempien padotusten vuoksi, vaikka
ne olisivat säännöstelemättömiä ja muuten hyvässä tilassa (esim. Ounasjoki).
Lähteikköjä ovat hävittäneet ja niiden luonnontilaa heikentäneet etenkin metsätaloudelliset ojitukset
ja soiden kuivatus sekä niistä aiheutuneet hydrologiset muutokset. Pienet lähteiköt ovat jääneet varsinkin
koneellisen puunkorjuun aikana metsätaloustoimien
jalkoihin ja kattava, Metsä-Lappiin yltävä soiden ja kosteiden metsämaiden ojitus on heikentänyt lähteikköjen
tilaa erittäin laajalti. Myös peltojen raivaus sekä maaainesten ja pohja- ja talousveden otto siihen liittyvine
rakenteineen ovat heikentäneet lähteikköjen tilaa. Suuret
lähteiköt ovat säilyneet pieniä paremmin mm. veden
runsaan purkautumisen vuoksi. Samat uhkatekijät koskevat myös huurresammallähteikköjä. Tämä tyyppi on
kuitenkin levinneisyydeltään painottunut pohjoiseen
(Lapin kolmio, Koillismaa, Metsä-Lappi). Selvitystemme mukaan huurresammallähteiköistä suurempi osa oli
säilynyt luonnontilaisena kuin lähteiköistä keskimäärin.
Huurresammallähteikköjen kohdalla on kuitenkin huomioitava, että tarkastelun perustana ovat nykyesiintymät, jotka edustanevat vain osaa alkuperäisestä määrästä. Etelä-Suomen letoista on jäljellä vain muutamia
prosentteja tehokkaan pellonraivauksen ja ojituksen
vuoksi, ja kehityksen voidaan olettaa olleen samankaltaista huurresammallähteiden kohdalla. Vanhat havainnot viittaavat siihen, että huurresammalesiintymiä on
hävinnyt etenkin Lounais-Suomesta, ja kautta Etelä-Suomen luonnontila on heikentynyt suuressa osassa esiintymiä. Molempien luontotyyppien osalta lainsäädännön,
erityisesti metsälain kehittyminen pitäisi vaikuttaa niin,
että niiden tila ei ainakaan enää huonone ja saattaa jopa
ajan kuluessa parantua. Kuitenkin menneet, laajamittaiset toimet heikentävät lähteikköjen tilaa edelleen, minkä
lisäksi metsälain mukaiset rajauspäätökset kattavat vain
osan kriteerit täyttävistä kohteista ja lain rikkomukset
ovat melko yleisiä (esim. Pykälä 2007). Lisäksi lähteikköjen vesitalous voi häiriintyä myös kauempana tehdyn
maankäytön (esim. pohjavedenotto, maa-ainesten otto,
ojitus) etävaikutusten vuoksi. Maastotietokannan lähdepisteistä on Natura-verkostossa 4 % Etelä-Suomessa ja
21 % Pohjois-Suomessa, koko maassa 11 %. Huurresammallähteikköjen suojelutilanne osoittautui paljon paremmaksi, Natura-verkostossa on 36 % Etelä-Suomen ja 69 %
Pohjois-Suomen tunnetuista esiintymistä, koko Suomen
suojeluaste on 48 %. Tämän tyypin parempi edustavuus
luonnonsuojelualueverkostossa johtunee pitkälti siitä,
että sen esiintymät sijoittuvat pääosin muista syistä
arvokkaiksi tunnistetuille ja suojelluille alueille, kuten
Oulangan kansallispuistoon sekä Käsivarren suojelualu-
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eille. Etelässä on kuitenkin myös tarkoituksella suojeltu
joitakin huurresammallähteikköjä sisältäviä kohteita.
Ihmisen toiminta on heikentänyt järvien luonnontilaa
monissa teollisuuspaikkakuntien ja asutuskeskusten alapuolisissa vesissä sekä tehokkaan maa- ja metsätalouden
alueilla. Ihmistoiminnasta aiheutuva fosforikuormitus
on noin 70 % kokonaisfosforikuormituksesta, ja typellä vastaava osuus on noin 60 % (Ympäristöministeriö
2007). Latvavesien käyttökelpoisuutta heikentävät erityisesti turvetuotanto ja metsätalous (Ympäristöministeriö 2007). Latvavedet ovat usein metsä- ja suolampia,
joiden uhanalaistumiseen Etelä-Suomessa ovat vaikuttaneet voimaperäinen metsätalous ja laaja-alaiset
suo-ojitukset. Ihmistoiminnasta aiheutuvan ravinne- ja
kiintoainekuormituksen lisäksi järvien luonnontilaa on
heikentänyt merkittävästi vedenpinnan säännöstely ja
laskeminen sekä vesi- ja rantarakentaminen. Happamoitumisen merkitys uhkatekijänä on pienentynyt selvästi
viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Veteen joutuneiden haitallisten aineiden aiheuttaman uhan merkitystä ei tunneta kattavasti. Ilmastonmuutos vaikuttaa
sisävesien tilaan esimerkiksi lisääntyvän talviaikaisen
valunnan ja pidentyvän tuotantokauden kautta (esim.
Silander ym. 2006).
Teollisuuden ja asutuskeskusten aiheuttaman ravinnekuormituksen merkitys on pienentynyt selvästi viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana, mikä on näkynyt vedenlaadun kohentumisena pahoin heikentymään
päässeillä kohteilla esimerkiksi reittivesistöissä Tampereen, Jyväskylän ja Lappeenrannan–Imatran seuduilla.
Toisaalta teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien ravinnekuormitus aiheuttaa monilla alueilla edelleen yhdessä
muun kuormituksen kanssa veden laadun heikkenemistä (Ympäristöministeriö 2007). Maatalouden fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien
kokonaisravinnekuormituksesta oli vuonna 2004 noin
63 % ja typpikuormituksen noin 51 % (Ympäristöministeriö 2007). Maatalouden kuormitus on voimakasta
erityisesti Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa. Metsätalouden fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista
aiheutuvasta vesien kokonaisravinnekuormituksesta oli
vuonna 2004 noin 8 % sekä typpikuormituksen noin 5 %
(Ympäristöministeriö 2007). Metsätalouden typpikuormitus on vähentynyt ojitusten vähenemisen seurauksena. Sen sijaan turvemaiden lannoitus on lisännyt näiden
alueiden fosforikuormitusta. Metsätalouden kuormitus
heikentää monien muutoin puhtaina säilyneiden vesien,
etenkin latvavesien tilaa. Metsätalouden toimenpiteet
ovat aiheuttaneet haitallisia ympäristömuutoksia varsinkin puroissa ja muissa pienvesissä. Metsätalouden suurimmat vesistövaikutukset aiheutuvat kunnostusojituksista, hakkuista ja niihin liittyvästä maanmuokkauksesta
sekä lannoituksesta. Haja-asutuksen fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien kokonaisravinnekuormituksesta oli vuonna 2004 noin 8 %
sekä typpikuormituksen noin 3 % (Ympäristöministeriö
2007). Noin miljoona ihmistä asuu viemäriverkon ulkopuolella ja näin syntyvät asumisjätevedet käsitellään
kiinteistökohtaisesti. Tämän lisäksi myös vapaa-ajanasutuksessa syntyvät päästöt kuormittavat vesiä.

3.2.4

Toimenpide-ehdotukset

Yhteenvetona uhanalaisuusarvioista voidaan todeta, että virtavedet ovat lampia ja järviä heikommassa tilassa,
ja Etelä-Suomessa sisävedet ovat selvästi heikommassa
tilassa kuin Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa virtavesien, lähteiden ja lampien luonnontilaisuus on pahoin
kärsinyt. Kaikki Etelä-Suomen virtavedet arvioitiin
uhanalaisiksi. Järvissäkin luonnontilan muutokset ovat
olleet merkittäviä, mutta uhanalaisiksi arvioitujen järviluokkien pinta-ala on kuitenkin melko pieni verrattuna
Suomen järvien kokonaispinta-alaan. Muutokset ovat
olleet lähteitä ja noroja lukuun ottamatta ennen kaikkea
luontotyyppien laadun heikkenemistä. Toimenpide-ehdotukset koskevat siten sisävesien laadun parantamista,
ja niillä nostetaan esiin tärkeimmät suojeluun, maankäyttöön ja luontotyyppitiedon puutteeseen liittyvät
epäkohdat.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Vesiensuojelun
suuntaviivat vuoteen 2015 (Ympäristöministeriö 2007)
määritellään vesiensuojelun keskeiset osa-alueet: rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen, haitallisista aineista aiheutuvien riskien vähentäminen, vesirakentamisen ja vesistöjen säännöstelyn
haittojen vähentäminen, pohjavesien suojelu, vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu ja vesien kunnostus.
Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004)
mukaan kullekin vesienhoitoalueelle laaditaan toimenpideohjelma tai -ohjelmia. Pintavesien toimenpideohjelma-alueita on määritelty noin 50. Toimenpideohjelmissa
esitetään olemassa olevaan lainsäädäntöön perustuvia
toimia tai niitä täydentäviä lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on hyvän tai tarvittaessa sitä paremman vesien
tilan saavuttaminen. Vesiensuojelun suuntaviivat ohjaavat toimenpideohjelmien laatimista. Valtakunnallisissa
suuntaviivoissa ei ole kuitenkaan luontotyyppikohtaista
priorisointia, johon seuraavilla toimenpide-ehdotuksilla
pyritään. Ehdotukset ovat suurelta osin samansuuntaisia
kuin mitä myös toimenpideohjelmissa tultaneen esittämään, mutta korostavat erityisesti pienvesien suojelua.
Sisävesiluontotyyppien uhanalaisuuden arviointi perustui pääosin valuma-alueiden maankäyttöön ja
siitä johtuviin rakenteellisiin ja fysikaalis-kemiallisiin
muutoksiin sekä vesirakentamisen (uomien perkaukset, ruoppaukset, padot) ja säännöstelyn aiheuttamien
muutosten tarkasteluun. Tämä oli käytännöllinen ja
biologisen tiedon puuttuessa myös välttämätön lähestymistapa, mutta jatkossa tarvitaan kattavia selvityksiä
siitä, miten ja missä laajuudessa nämä muutokset ovat
vaikuttaneet vesiluontoon. Esimerkiksi virtavesien peratuista uomista löytyy luonnontilaisen kaltaisia osia, ja

runsas pohjavesivaikutus parantaa paikoin ojitusten ja
pintavalunnan kuormittamien vesien laatua sekä tasaa
kuivatusten lisäämiä virtaamavaihteluita. Ekologisen
tilan heikkeneminen ei näytä olevan aina suoraan verrannollista virtavesien rakenteelliseen, toiminnalliseen ja
fysikaalis-kemialliseen heikkenemiseen, mutta tästä on
toistaiseksi liian vähän tietoa. Luonnontilaisten vertailualueiden löytäminen Etelä-Suomesta on etenkin suurikokoisissa tyypeissä lähes mahdotonta, mikä vaikeuttaa
vaikutusten arviointia. Varsinkin savialueilla käytännössä kaikki joet ja järvet ovat vähintään valuma-alueeltaan
voimakkaasti muuttuneita.
Vaikka Suomen järvien pinta-alasta 21 % ja rantaviivasta 16 % kuuluu suojelualueverkkoon, vesiluontoa ei
ole otettu riittävästi huomioon luonnonsuojelualueiden
suunnittelussa, mikä ilmenee esimerkiksi suojelualueiden rajauksissa (Toivonen ym. 2004). Monet aluerajaukset päättyvät rantaviivaan eivätkä kata vesialueita.
Suojelualueita ei ole suunniteltu hydrologisten kokonaisuuksien suojelusta lähtien. Vesien- ja rantaluonnon
suojelu on ollut määräävänä tekijänä ainoastaan lintuvesien-, koskien- ja rantojensuojeluohjelmissa, ja monissa
tapauksissa niidenkin rajaukset ovat puutteellisia. Natura 2000 -verkosto lisäsi vesi- ja rantaluonnon suojelua
erityisesti Etelä-Suomessa. Samalla suojelua kehitettiin
yhtenäisten kokonaisuuksien suuntaan. Tällä hetkellä
ei vielä täysin tiedetä, millaisia toteutuskeinoja Natura 2000 -kohteiden turvaamisessa käytetään, ja miten
tehokkaiksi ne osoittautuvat lajien ja niiden elinympäristöjen säilyttämisen kannalta. Vesiluonnon määrällistä
suojelutilannetta voidaan siis pitää varsin hyvänä, mutta suojelun tehokkuudesta on vielä vähän kokemuksia
(Toivonen ym. 2004).

Sisävesiasiantuntijaryhmä ehdottaa:
1.	Vesiensuojelussa pyritään valuma-aluetasoisiin
kokonaisratkaisuihin. Sisävesien suojelun ja ennallistamisen painopistettä tulee siirtää yksittäisten
uomien ja pintavesialtaiden lähiympäristön suojelemisesta kokonaisia valuma-alueita käsittäviin ratkaisuihin. Tavoite on haastava, mutta toimenpiteitä
voidaan aluksi kohdentaa latvavesikokonaisuuksiin,
jotka ovat säilyneet alajuoksua paremmin ihmistoiminnan aiheuttamilta muutoksilta. Valuma-alueiden
vesiensuojelu tulee huomioida erityisesti peltojen ja
hakkuualueiden suojavyöhykkeissä, ruoppauksissa
ja rantarakentamisessa (kokonaisvaikutuksineen), ojituskäytännöissä, virtavesien perkauksissa sekä tulvasuojelussa, jota tulisi tehdä vain luonnonmukaisesti.
Kunnostusojitusten tarvetta on tarkasteltava kriittisesti. Koko valuma-alueen tason toimenpiteet ovat
tärkeitä etenkin valuma-alueiden alaosissa sijaitsevien jokien ja järvien suojelutilanteen parantamisen
kannalta.
2.	Etelä-Suomen virtavesien laatua parannetaan.
Kaikki Etelä-Suomen virtavedet arvioitiin uhanalaisiksi. Suomen ympäristökeskuksen koostamassa Pintavesien laatu 2000−2003 -käyttökelpoisuusluokituk-
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Sisävedet ja rannat

Järviin päätynyt ihmistoiminnasta aiheutunut orgaaninen kuormitus ja kiintoainekuormitus ovat peräisin pääasiassa ojitetuilta soilta, talousmetsistä ja pelloilta. Orgaanisen kuormituksen ja kiintoainekuormituksen
haittavaikutuksia ovat mm. järvien mataloituminen,
pohjien liettyminen, veden tummentuminen ja samentuminen sekä happiongelmat.

sessa todetaan, että erinomaisia ja hyvälaatuisia jokia
oli 43 % luokiteltujen jokien kokonaispituudesta, ja
ne sijaitsevat pääasiassa Pohjois-Suomessa. EteläSuomen jokien käyttökelpoisuusluokka on valtaosin
tyydyttävä tai sitä huonompi. Jokien ekologista tilaa
ovat heikentäneet erityisesti voimalaitosten rakentaminen ja säännöstely, uittoperkaukset, uomien
kaivaminen ja oikominen tulvasuojelua varten sekä
maa- ja metsätalouden aiheuttama kiintoaine- ja ravinnekuormitus.
Kalojen vaellusesteitä tulee purkaa tai rakentaa
niihin toimivia kalateitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi kaikkialla, missä se on kalataloudellisesti
ja luonnonsuojelullisesti perusteltua. Oikaistuja ja
kanavoituja jokia tulee mahdollisuuksien mukaan
palauttaa luonnontilaisen kaltaisesti meanderoiviksi,
jotta veden pidättyminen paranee ja elinympäristöt
monipuolistuvat. Monien virtaavien vesien kunnostus on tarpeen kalojen ja rapujen tärkeiden lisääntymisalueiden ja elinympäristöjen parantamiseksi.
3.	Pienvesien suojelua tehostetaan. Vaikka metsäja vesilain kehitys on periaatteessa saanut aikaan
myönteisen muutoksen pienvesien säilymisen kannalta, pienvesien suojelutilanne ei ole saavuttanut
suotuisaa tasoa. Luonnontilaiset lähteiköt ja virtavedet ovat hyvin harvinaisia luonnonsuojelualueiden
ulkopuolella, ja merkittävä osa pienistä lähteiköistä
ja virtavesistä on kärsinyt voimakkaasti tai peräti
hävinnyt metsätaloustoimien yhteydessä (Ohtonen
ym. 2005). Lampien tilanne on parempi, mutta täysin
luonnontilaisia lampia valuma-alueineen löytyy vain
luonnonsuojelualueilta.
Etelä-Suomen kaikki puro- ja lähteikkötyypit arvioitiin uhanalaisiksi, samoin kalliolampia lukuun
ottamatta kaikki Etelä-Suomen lammet arvioitiin
uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Pienvesissä
suojelua on syytä laajentaa entistä tehokkaammin
myös luonnontilaisen kaltaisiin ja muita arvokkaita
piirteitä omaaviin kohteisiin, sillä maastossa näkyvät
luonnontilan muutokset eivät välttämättä näy lajirunsaudessa tai luonnonsuojelullisesti arvokkaiden
lajien esiintymisessä (esim. Juutinen 2007). Melko
helposti toteutettavia keinoja ovat riittävien suojavyöhykkeiden turvaaminen pienvesistöjen ympärille
sekä metsälakikohteiden säilymisen tehostaminen.
4.	Pienvesien ennallistamista ja ennallistamisen
vaikutusten seurantaa lisätään. Ennallistamis- ja
kunnostustoimia on aloitettu ympäri maata, mutta niiden vaikutuksia ei seurata riittävästi. Toimien
suunnittelun ja toteutuksen on perustuttava huolelliseen, paikalliset olosuhteet ja luontoarvot huomioivaan suunnitteluun. Ennen ennallistamisen tai
kunnostuksen toteuttamista on selvitettävä säilyneet
luontoarvot ja toimittava niin, ettei niitä vaaranneta,
ja toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava.
5.	Savikkoalueiden vesistöjen suojelua ja ennallistamista parannetaan selvästi. Savikkoalueilla vesiensuojelua ja ennallistamista tulee parantaa uomien
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ja järvien kunnostamisen lisäksi kattavilla valumaaluekunnostuksilla, jotta kiintoaine- ja ravinnekuormitus saadaan mahdollisimman pieneksi. Savikkoalueiden parhaiten säilyneistä kohteista voidaan valuma-alueita ennallistamalla saada luonnontilaisen
kaltaisia kokonaisuuksia. Suurin tarve ravinnekuormituksen vähentämisessä kohdistuu maatalouteen
(Ympäristöministeriö 2007). Ravinnekuormituksen
vähentämisen keinoja ovat mm. viljelykäytäntöjen
kehittäminen, karjatalouden ravinnepäästöjen estäminen sekä maatalouden ympäristötukiohjelman
tehokas hyödyntäminen ja sen kehittäminen seuraavaa tukikautta varten.
6.	Vesiensuojeluohjeistusta ja valvontaa kehitetään.
Vesiensuojelu jakautuu monelle hallinnonalalle, mutta sen valvontavastuuta ei ole jaettu toimivasti. Myös
ohjeistus eri tilanteisiin on osin puutteellinen tai ristiriitainen. Etenkin aluetasolla toimitaan hajanaisen
ohjeistuksen varassa, mikä altistaa mm. pienvesissä
tapahtuville vahingoille.
7.	Sisävesiluontotyyppien luokittelua ja uhanalaisuuden arviointia kehitetään biologisiin tekijöihin perustuen. Luontotyyppien luokittelun tulee
lähtökohtaisesti painottua biologisiin tekijöihin eikä
pelkästään geologiaan ja morfologiaan, kuten tässä
ensimmäisessä luokittelussa jouduttiin pitkälti tekemään. Jatkossa tarvitaan myös kattavia selvityksiä
siitä, miten ja missä laajuudessa eri maankäyttömuodot ja vesistörakentaminen ovat vaikuttaneet
vesiluontoon. Tietyistä luontotyypeistä, kuten noroista sekä kalkki- ja lähdelammista, biologinen ja
limnologinen tietämys on vähäistä, mikä vaikeuttaa niiden luokittelua ja uhanalaisuuden arviointia.
Maa- ja kallioperän sekä lähdevesien vaikutuksia
sisävesityyppien luontaisiin ominaisuuksiin pitäisi
selvittää laaja-alaisesti.
Virtavesien rannat jätettiin käytännön syistä arvioimatta erillisinä yksiköinä. Jatkossa arvokkaimpien
jokirantojen, kuten meanderoivien jokiuomien rantojen esiintymistä ja tilaa olisi syytä tarkastella tarkemmin koko maan kattavan aineiston perusteella. Järvien rantojen luokittelu ja uhanalaisuusarviointi jäivät
puutteellisiksi ja yleisluontoisiksi, koska rantoihin
liittyvää tietoa on vähän ja se on hajallaan. Tietoa
rannoista voitaisiin jatkossa kerätä esimerkiksi jokien
pohjaeläinseurantojen ja järvien pohjaeläin- ja vesikasvillisuusseurantojen yhteydessä sekä mahdollisesti tarkkojen kaukokartoitusmenetelmien avulla.
8.	Sisävesiluontotyyppien tilatiedon keräämisestä
huolehditaan. Biologisten seurantojen tulee kattaa
koko sisävesityyppien kirjo, ja erityisesti on huolehdittava pienvesien seurannasta, koska ne eivät
varsinaisesti sisälly nykyisiin seurantaohjelmiin. Biologisia seurantoja pitää laajentaa koskemaan lähteitä, noroja, puroja ja lampia. Erityisesti noroja sekä
kalkki- ja lähdelampia koskeva tietous on niukkaa.
Pienvesien tilaseurantojen toteutus voitaisiin tehdä
omana kokonaisuutena, mutta samansuuntaisin pe-

riaattein kuin joki- ja järviseurannat. Lisäksi ympäristöhallinnon, maa- ja metsätaloushallinnon, metsäkeskusten ja kuntien keräämien ympäristötietojen
yhteiskäyttöä tulee lisätä poistamalla tiedonvaihdon
esteitä.
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9.	Seuraavassa uhanalaisuuden arvioinnissa varataan aikaa hyvätasoisen taustatiedon keräämiseen ja analysointiin. Luotettavaan ja vertailukelpoiseen uhanalaisuuden arviointiin tarvitaan runsaasti kattavaa ja hyvätasoista taustatietoa sisävesien
luontotyyppien aikaisemmasta tilasta, nykytilasta ja

tulevaisuuden kehitysarvioista. Tässä arvioinnissa
jouduttiin liiaksi pitäytymään asiantuntija-arvioissa,
koska tietoa sisävesien luontotyyppien tilasta ei ollut
riittävästi, eikä aika riittänyt seikkaperäisen tiedon
keräämiseen, analysoimiseen ja tulkintaan.
Sisävesiä koskeva tietoaineisto lisääntyy ja paranee tulevaisuudessa, koska biologiset aineistot
tarkentuvat ja niitä kertyy lisää, paikkatietoaineistot
paranevat, kuormitusmallilaskelmat paranevat ja
ihmistoiminnan vaikutusten arviointi kehittyy vesienhoidon arviointi- ja seurantajärjestelmän uudistumisen myötä.
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3.3.1

Suot

Luokittelun periaatteet
3.3.1.1

Soiden uhanalaisuusarvioinnin tarkastelutasot
Suoasiantuntijaryhmän arviointityöhön ovat sisältyneet
suot ja kausikosteikot. Suotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa ojitettu turvemaa on tulkittu poistumaksi suotyypin alkuperäisestä pinta-alasta. Tämä siksi, että ojitus
hävittää suon keskeisimmät toiminnalliset piirteet, luontaisen vesitalouden ja turpeenmuodostuksen. Ojikkoja,
muuttumia ja turvekankaita ei ole arvioitu erikseen omina arviointiyksiköinään. Luontotyyppiyhdistelmätason
arvioinnissa ojitettuja turvemaita sisältyy muuttuneisiin
suoyhdistymäkokonaisuuksiin, ja ojitus otetaan niissä
huomioon laadun heikentymisenä.
Suoasiantuntijaryhmä on arvioinut soiden uhanalaisuutta kahdella eri hierarkiatasolla. Luontotyyppitason
arviointiyksiköt ovat suotyyppejä tai (yleensä) suotyyppiryhmiä. Luontotyyppiyhdistelmätason arviointiyksiköt ovat ilmastollisia suoyhdistymätyyppejä (keidas-,
aapa- ja paljakkasuot), paikallisia suoyhdistymiä, maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoja ja kausikosteikkoja.
Luontotyyppitaso
Luontotyyppitason arviointiyksiköiden luokittelu pohjautuu kansalliseen, kasvitieteelliseen luokitteluperinteeseen (mm. Cajander 1913; Lukkala ja Kotilainen 1951;
Heikurainen 1960; Ruuhijärvi 1960; Eurola 1962; Eurola
ja Kaakinen 1978; Eurola ym. 1995). Eurola ym. (1995)
ovat erottaneet kaikkiaan 77 suotyyppiä. Lisäksi Eurola
ja Virtanen (1991) ovat kuvanneet erikseen tunturisuotyyppejä. Soita tarkasteltiin uhanalaisuusarvioinnissa
päätyyppiryhmittäin: korvet, rämeet, nevat, letot, korpiset kombinaatiotyypit eli neva- ja lettokorvet, rämeiset
kombinaatiotyypit eli neva- ja lettorämeet sekä luhdat.
Näitä ryhmiä on kuvattu tarkemmin raportin osassa
2 (luku 4). Tämä ryhmittely tehtiin lähinnä käytännön
syistä tyyppien kuvausten helpottamiseksi ja tulosten
tarkastelun selkiyttämiseksi. Arviointiyksiköt edustavat
yleensä suotyyppiryhmiä, koska arviointiin käytettävissä olevat tietoaineistot olivat puutteelliset ja arviointiin
käytettävissä oleva aika rajallinen. Korpien uhanalaisuuden arviointi tehtiin kuitenkin sekä suotyyppiryhmäta-

solla (esim. aitokorvet) että tarkemmalla suotyyppitasolla (mustikka-, metsäkorte-, puolukka- ja muurainkorvet).
Myös luhdissa metsä- ja pensaikkoluhdat arvioitiin sekä
ryhmä- että tyyppitasolla. Alimmalla arvioidulla hierarkiatasolla arviointiyksiköitä on 54, mutta kaikkiaan
arvioitiin 61 suotyyppiä tai suotyyppiryhmää, sillä osa
arvioitiin sekä tyyppi- että ryhmätasolla.
Keskeisimpiä suoekologisia vaihtelusuuntia, joiden
pohjalta suomalaiset suotyypit on kuvattu ja suotyyppijärjestelmä on rakennettu, ovat suoveden alkuperä,
reuna- tai keskustavaikutteisuus, happamuus ja ravinteisuus sekä suoveden pinnan taso (mm. Ruuhijärvi 1960;
Eurola 1962; Eurola ym. 1995; Ruuhijärvi ja Lindholm
2006). Sinänsä suotyyppijärjestelmä on sopimuksenvarainen, sillä suotyypit ovat kiinnekohtia kasvillisuusvaihtelun moniulotteisessa jatkumossa eli kontinuumissa. Luokittelu tapahtuu suoekologisia vaihtelusuuntia
ilmentävien kasvilajien (esim. Eurola ym. 1995) avulla
suotyypeiksi.
Suoveden alkuperän mukaan suot voidaan jakaa ombrogeenisiin ja minerogeenisiin (mm. Rydin ja Jeglum
2006). Ombrogeeninen suo saa vetensä sateesta. Minerogeeninen suo saa sadeveden lisäksi mineraalimaita
huuhdelleita vesiä ympäröivältä valuma-alueelta pintatai pohjavetenä.
Reunavaikutus on ekologinen päävaihtelusuunta,
jossa suoekosysteemi saa vettä ja lisäravinteita muilta
kasvupaikoilta, pintavesistä, pohjavesistä tai ohutturpeisilla soilla myös suoraan mineraalimaasta. Reunavaikutuksen eri ilmenemismuotoja ovat luhtaisuus, lähteisyys
ja korpisuus. Keskustavaikutteinen suokasvillisuus elää
sateen, lumensulamisvesien ja turpeessa käytettävissä
olevien ravinteiden turvin. Keskustavaikutus ilmenee
nevaisuutena, lettoisuutena ja rämeisyytenä.
Suomessa yleisesti käytetyssä suoterminologiassa
suon ravinteisuus käsitetään suon happamuuteen ja
karbonaatti(kalkki)pitoisuuteen liittyväksi, eikä se siis
ilmennä biomassan tuotoksen määrää ja typpipitoisuutta, kuten vesikemiallisena käsitteenä (mm. Eurola ym.
1995). Sadevedenvaraisia, äärikaruja soita on kutsuttu
ombrotrofisiksi. Minerotrofisilla soilla suoveden elektrolyyttimäärät ovat tavallisesti sadeveden arvoja korke-
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ampia. Minerotrofiset suot on jaettu perinteisesti oligo-,
meso- ja eutrofisiin. Uhanalaisuusarvioinnissa näiden
termien tilalla on käytetty termejä karu, ruohoinen ja
lettoinen, koska eroa biomassan tuottoon haluttiin tehdä
selvemmäksi. Soiden ravinnetalouteen liittyen Tahvanainen ym. (2003) ja Tahvanainen (2005) ovat osoittaneet, että minerotrofisilla soilla kasvillisuuteen vaikuttaa hyvin
merkittävästi se, että suon ulkopuolelta tuleva neutraali
tai lievästi hapan vesi huuhtoo virratessaan humushappoja pois, mikä ehkäisee happamoitumista. Tämä edesauttaa vaateliaiden lajien esiintymistä. Happamuus on
merkittävä ekologinen tekijä suokasvillisuuden luokittelun taustalla. Perimmiltään kysymys ei ole pelkästään
kasvualustan ravinteiden määrästä, vaan siitä, miten helposti kasvit pystyvät lajikohtaisen ionienvaihtokykynsä
avulla hyödyntämään nämä ravinteet. Tähän vaikuttaa
mm. kasvualustan happamuus.
Suovedenpinnan taso on myös yksi keskeisistä suoekologisista vaihtelusuunnista. Mätäs-, väli- ja rimpipinta ovat kasvupaikkoina erilaisia, sillä suoveden taso
heijastuu mm. kasvualustan happamuuteen, ravinteiden saatavuuteen ja happipitoisuuteen. Mätäspinnalla
suoveden pinta on normaalikesinä yli 20 cm syvyydellä
suon pinnasta, välipinnalla 5–20 cm ja rimpipinnalla alle
5 cm. Räme- ja korpikasvillisuus on mätäspintakasvillisuutta, neva-, letto- ja luhtakasvillisuus taas väli- ja/tai
rimpipintakasvillisuutta.
Pohjoisboreaalisen vyöhykkeen pohjoisosissa ja tunturisuokasvillisuudessa routimisilmiöt muokkaavat
suokasvillisuutta. Routiminen saa aikaan ns. pounikkomättäiden ja routajänteiden esiintymistä, ja männyn
metsärajan tuntumassa sekä tunturikoivuvyöhykkeessä
esiintyy paksuturpeisimmilla soilla palsoja (Ruuhijärvi
1962; Seppälä 1979; 2006; Eurola ja Virtanen 1991; Oksanen 2005; Hjort 2006). Pohjoisessa myös puuttomuus
leimaa yhä useammin soita. Uhanalaisuusarvioinnissa
on erotettu uusi suotyyppiryhmä, routarämeet, joihin on
luettu routimisilmiöiden luonnehtima rämekasvillisuus:
pounikko- ja palsarämeet sekä routajänteiden rämekasvillisuus.
Tunturisoille luonteenomaisia piirteitä ovat myös lähteisyys, sulamisvesivaikutus ja ohutturpeisuus (esim.
Eurola ja Virtanen 1991). Suoasiantuntijaryhmä arvioi
myös tunturialueen suot. Tunturisoita, edes paljakalla
esiintyviä, ei kuitenkaan luokiteltu omiksi arviointiyksiköikseen. Suomen oloissa tunturisoilla esiintyy jossain
määrin lajikoostumukseltaan boreaalisen vyöhykkeen
vastaavista tyypeistä poikkeavaa kasvillisuutta. Suokasvillisuudessa meillä ei kuitenkaan juuri esiinny puhtaita
paljakkatyyppejä. Tunturisuot onkin käsitelty arvioitujen
suotyyppiryhmien maantieteellisinä variantteina, joiden
ominaispiirteitä on tarvittaessa tuotu esiin maantieteellisen vaihtelun kuvauksissa (osa 2, luku 4).
Luontotyyppiyhdistelmätaso
Luontotyyppiyhdistelmiksi luokitettiin ilmastolliset
suoyhdistymätyypit (keidas-, aapa- ja paljakkasuot),
paikalliset suoyhdistymät, maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat ja kausikosteikot. Palsasuot on luettu
aapasoihin (Ruuhijärvi 1988).
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Suoyhdistymäksi kutsutaan useista suotyypeistä koostuvaa ekohydrologisesti yhtenäistä suoaluetta
tai suosysteemin osaa. Ilmastollisen yhdistymätyypin
muodostavat yhdistymät, joilla ilmastollisista syistä on samankaltaisia ekohydrologiaan, morfologiaan,
turvekerroksen rakenteeseen ja kasvillisuuteen liittyviä ominaisuuksia (mm. Cajander 1913; Lukkala 1931;
Ruuhijärvi 1960; 1988; Eurola 1962; Lindholm ja Heikkilä
2006b). Ne esiintyvät pääasiassa samalla yhtenäisellä
alueella. Päätyypit syntyvät lämpö- ja kosteusilmaston
etelä-pohjoissuuntaisten erojen takia. Alatyypeissä eroja
aiheuttaa mm. maaston topografia, joka heijastuu suon
rakenteeseen ja hydrologiaan. Ilmastolliset erot näkyvät
selvimmin mätäs-, väli- ja rimpipintojen erilaisina runsaussuhteina. Yleistäen voidaan sanoa, että maan eteläosat
ovat mätäspintaisten, usein ombrotrofisten soiden aluetta (keidassuoalue), keskiosat minerotrofisten välipintaisten ja pohjoisosat minerotrofisten rimpipintaisten soiden
aluetta (aapasuoalue).
Suoyhdistymätyypit vaihettuvat toisikseen vähitellen ilman selvää rajaa, ja erilaisia välimuotoja esiintyy.
Myöskään maantieteellinen esiintyminen ei ole jyrkkärajaista, vaan sopivissa olosuhteissa yhdistymätyyppiä voi
muodostua varsinaisen esiintymisen painopistealueen
ulkopuolella.
Keidassuot ovat laiteita lukuun ottamatta ombrotrofisia suoyhdistymiä, joiden keskiosien pintaturvekerros
on minerogeenisten vesien ulottumattomissa. Osalla
keidassoista turvekerros on paksuuntunut niin, että niiden keskiosat ovat selvästi ympäristöään korkeammalla.
Keidassoiden rakenteessa voidaan erottaa suurmuotoosia: keskusta, reunaluisu ja minerotrofinen laide. Keidassuot jaettiin arvioinnissa laakio-, kilpi-, vietto-, rahka- ja metsäkeitaisiin (kuva 22). Aapasuot ovat valtaosin
minerotrofisia soita, jotka saavat vettä myös ympäröiviltä mineraalimailta. Aapasoiden keskiosat eivät kohoa
ympäröivän mineraalimaan tason yläpuolelle. Aapasuot
(kuva 23) jaettiin keskiboreaalisiin ja pohjoisboreaalisiin
aapasoihin. Keskiboreaalisista aapasoista arvioitiin erikseen välipintaiset ja rimpiset. Keskiboreaalisia aapasoita
on perinteisesti kutsuttu Pohjanmaan aapasoiksi. Pohjoisboreaaliset aapasuot jaettiin eteläisiin (Peräpohjolan
aapasuot) ja pohjoisiin (Metsä-Lapin aapasuot). Palsa- ja
rinnesoita tarkasteltiin aapasoiden alatyyppeinä. Paljakkasuot, joita esiintyy pääasiassa Tunturi-Lapissa, edustavat omaa oroarktista yhdistymätyyppiään.
Paikalliset suoyhdistymät on heterogeeninen ryhmä
soita, joita ei voi luokitella aapa-, keidas- tai paljakkasoiksi. Niiden kehityksen määräävät suurilmastoa selvemmin paikalliset olot, kuten topografia, hydrologia,
kallio- ja maaperä sekä sijainti vesistöihin nähden. Paikalliset suoyhdistymät jaettiin uhanalaisuusarvioinnissa
kuuteen ryhmään: kallio- ja moreenipainanteiden suot
sekä harjualueiden suppasuot, räme- ja korpijuotit, lähdesuot ja muut pohjavesivaikutteiset suot, luhta- ja tulvasuot, rantasuot ja umpeenkasvusuot sekä tunturien
piensuot. Nämä ryhmät kuvattiin, mutta niiden uhanalaisuutta ei arvioitu puutteellisten tietojen takia.
Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoilla tarkoitetaan maankohoamisesta aiheutuvan rannan siir-
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Kuva 22. Esimerkkejä keidassoiden alatyypeistä. A) laakiokeidas (Stormossen, Inkoo), B) kilpikeidas (Luutasuo, Kärkölä,
Mäntsälä), C) viettokeidas (Iso Tilansuo–Housusuo, Puolanka, Utajärvi), D) rahkakeidas (Revonneva, Siikajoki) ja E) metsäkeidas (Koskossuo, Kisko). Keidassuoyhdistymätyyppien rakennepiirteitä on kuvattu raportin osassa 2, luvussa 4.8.1.
©FM-kartta Oy ja 1/MML/08.

tymisen seurauksena syntyneitä nuorten soiden kehityssarjoja (mm. Rehell 2006; Rehell ym. 2008a, 2008b).
Kehityssarjat muodostuvat erillisistä suolaikuista, jotka
muodostavat eri-ikäisten soiden sarjan rannikolta sisämaahan päin. Kehityssarjan nuorimmat suot rannikolla
ovat erilaisia luhtia ja vanhimmat vaihettuvat alueesta
riippuen keidas- tai aapasoiksi. Kehityssarjaan voi liittyä
myös kausikosteikkoja. Keidassuo- ja aapasuokehityssarjat arvioitiin erikseen.
Kausikosteikot ovat puuttomia kosteikkoja, joille ei
juuri kerry turvetta. Ne eivät siis ole varsinaisia soita.
Ne esiintyvät hyvin vettä läpäisevissä painanteissa, joille
on tyypillistä vedenpinnan korkeuden suuri vaihtelu
– säännöllinen tai epäsäännöllinen tulva ja kausittainen
kuivuus (Laitinen ym. 2005). Kasvillisuudessa on vedenpinnan vaihtelua sietäviä suokasveja. Kausikosteikot
ryhmiteltiin niiden alustan mukaan neljään ryhmään:

hiekka-, moreeni- ja kalkkialueiden kausikosteikot sekä
ultraemäksisten alueiden kausikosteikot. Puutteellisten
tietojen takia vain Etelä-Suomen hiekka-alueiden kausikosteikot arvioitiin.
Suosysteemi- ja maisemataso
Koska yksittäisten suoluontotyyppien tilaa saattavat
muuttaa samalla valuma-alueella tehdyt, vesitalouteen
vaikuttavat ojitukset ja muu maankäyttö, on suoasiantuntijaryhmä tarkastellut suoluontoa yleisesti myös
ylemmillä hierarkiatasoilla; suosysteemitasolla ja suomaisematasolla. Uhanalaisuuden arviointia ei näillä
tasoilla kuitenkaan tehty. Suoluonnon säilyttämisessä
näiden laajempien kokonaisuuksien tarkastelu on kuitenkin tarpeen. Suosysteemillä tarkoitetaan yhtenäistä
suoaluetta kaikkine siihen sisältyvine suoyhdistymineen. Samassa suosysteemissä voi esimerkiksi esiintyä
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Kuva 23. Esimerkkejä aapasoiden alatyypeistä. A) keskiboreaalinen välipintainen aapasuo (Kotkanneva, Kälviä), B) eteläinen
pohjoisboreaalinen aapasuo drumliinimaastossa (Lautakkoaapa, Sodankylä, Koitelainen), C) pohjoinen pohjoisboreaalinen
aapasuo (Sota-aapa, Sodankylä, Vuotso) ja D) palsasuo (Saarijärvenjänkä, Inari, Kaamanen). Aapasuoyhdistymätyyppien
rakennepiirteitä on kuvattu raportin osassa 2, luvussa 4.8.2. ©FM-kartta Oy ja 1/MML/08.

sekä aapasuo- että keidassuo-osia. Suosysteemikäsitettä ei ole Suomessa juurikaan käytetty, ja kokonaisten
suosysteemien tutkimus on ollut vähäistä. Suomalaista
suosysteemitutkimusta edustavat mm. Tolosen (1967)
tutkimus Pohjois-Karjalasta, Tolosen ja Sepän (1994)
tutkimus Pyhtään suursoista ja Heikkilän ym. (2001)
tutkimus Kauhanevalta.
Suomaisematasolla voidaan tarkastella geomorfologisten muodostumien, maa- ja kallioperän sekä suoluonnon välisiä yhteyksiä, ja niiden muodostamia kokonaisuuksia. Näihin kuuluu luonnollisesti myös muita luontotyyppiryhmiä kuin soita. Geomorfologialla ja maa- ja
kallioperän ominaisuuksilla on suuri vaikutus soiden
ekohydrologiaan ja sitä kautta niiden kasvillisuuteen
(mm. Virtanen 1993; Pajunen 1995). Asiantuntijaryhmä
listasi yhteistyössä professori Matti Tikkasen (Helsingin
yliopisto, Maantieteen laitos) kanssa esimerkkejä erilaisista suomaisematyypeistä:
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• G
 lasifluviaalisiin muodostumiin liittyvät suomaisemat, kuten harjujen lievesuo-, harju-alueiden suppasuo-, deltasuo- ja sulamisvesiuomien
suomaisemat.
• Moreenimuodostumiin liittyvät suomaisemat,
kuten kumpumoreenisuo- (esim. Rogen-moreenisuo-), reunamoreenisuo- (esim. De Geer -moreenisuo-) ja drumliinisuomaisemat.
• Tuuli- ja rantakerrostumiin liittyvät suomaisemat, kuten dyyni- ja rantavallialueiden suomaisemat.
• Kalliomaastoon liittyvät suomaisemat, kuten kalliopainanne- ja kalliomurrossuomaisemat (esim.
gabro- ja horstimurrossuomaisemat).
• Savikkoalueiden suomaisemat.
• Vesistöihin liittyvät suomaisemat, kuten järvien
reunussuo-, meanderisuo- ja delta-särkkä-uomasuomaisemat.
• Tunturi- ja rinnesuomaisemat.

3.3.1.2

Luokittelun puutteet ja kehittäminen

3.3.1.3

3.3.2

Rajanveto muihin luontotyyppiryhmiin
Rannikon ja sisävesien rantojen turvetta muodostavat
luhdat ja muut rantasuot arvioitiin suoasiantuntijaryhmässä. Luontotyyppiyhdistelmätasolla suoasiantuntijaryhmä arvioi lisäksi maankohoamisrannikon soiden
kehityssarjat. Rannikkoasiantuntijaryhmän arvioimissa
ruovikoissa on osin päällekkäisyyttä suoasiantuntijaryhmän arvioimien avoluhtien kanssa (ruokoluhdat).
Rannikkoasiantuntijaryhmä on arvioinut rannikon dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet, silloin kun ne
sijaitsevat vielä toimivilla dyynialueilla. Jo täysin stabi-

Tietolähteet ja arvioinnin toteutus
3.3.2.1

Arvioinnissa käytetyt aineistot
Soiden uhanalaisuusarvioinnissa käytettiin sekä olemassa olevia tietoaineistoja että tätä työtä varten tuotettuja
uusia paikkatietoaineistoja. Luontotyyppitason arvioinnissa keskeisimpiä tietoaineistoja olivat valtakunnan
metsien inventoinnin tulokset ja muutamat erillistutkimukset, kuten Eurolan ym. (1991) tutkimus. Luontotyyppiyhdistelmätasolla hyödynnettiin osin paikkatie-
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Luokittelun tarkkuus vaikuttaa arviointituloksiin. Laajempien ryhmien tarkastelu hävittää informaatiota, koska ryhmän sisällä eri tyyppien tila ja uhanalaisuuden
aste voi olla erilainen. Eroja voi aiheuttaa ryhmään sisältyvien tyyppien erilainen maantieteellinen sijainti tai
esimerkiksi erot viljavuudessa ja puuntuottokyvyssä,
jotka ovat vaikuttaneet tyyppiin kohdistuneisiin maankäyttöpaineisiin. Ryhmään sisältyvät eri tyypit voivat
olla yleisyydeltään erilaisia. Se, miten tarkkaan arviointiyksiköt on pilkottu, voikin vaikuttaa lopputulokseen
myös arviointimenetelmän harvinaisuus/yleisyys-tarkennuksen käytön kautta.
Uhanalaisuusarvioinnin suoasiantuntijaryhmässä
keskusteltiin myös soiden luokituksista, suokäsitteistöstä, suotyyppien ryhmittelystä ja suotyyppinimistöstä
sekä mahdollisista uudistuksista ja parannuksista, jotka
selventäisivät suoluokkien ekologista asemaa. Erityisesti
ravinnetalouteen liittyvät käsitteet, joita on käytetty vesi- ja suokasvillisuuden tutkimuksissa ja luokituksissa
toisistaan poikkeavalla tavalla ja eri maissa eri tavoin,
herättivät keskustelua. Asiantuntijaryhmässä pohdittiin
myös luokittelun uudistamista siten, että ombrotrofinen
ja minerotrofinen suokasvillisuus erotettaisiin nykyistä
selkeämmin toisistaan. Perinteisessä luokituksessa on
suotyyppejä, joihin sisältyy sekä ombro- että minerotrofisia soita (mm. tupasvillarämeet, isovarpurämeet), mikä
on osaltaan aiheuttanut esimerkiksi metsätaloudellisesti
kannattamattomia ojituksia. Ombro- ja minerotrofialla
on suuri merkitys arvioitaessa soiden ympäristön maankäytön vaikutuksia suoluontoon tulevaisuudessa. Myös
kombinaatiotyyppien nimeämisestä suon märkäpinnan
mukaan keskusteltiin (esim. nevarämeen tilalla rämeneva), koska niillä mättäät ovat yleensä vain sekundäärisiä
muodostumia.
Uhanalaisuusarvioinnissa päädyttiin kuitenkin pitäytymään pääosin perinteisessä luokittelussa, terminologiassa ja suotyyppinimistössä. Näin haluttiin varmistaa
saatujen arviointitulosten mahdollisimman helppo ymmärtäminen ja soveltaminen käytäntöön maankäytön
suunnittelussa ja soiden suojelussa. Perinteisen luokittelun käyttöä puolsi myös käytettävissä olevien tietolähteiden paremmat hyödyntämismahdollisuudet. Luokittelun edelleen kehittämistä pidetään tärkeänä, mutta sitä
katsottiin paremmaksi edistää erillisenä hankkeena.

loituneiden ja metsittyneiden dyynien väliset soistuneet
painanteet sisältyvät suoasiantuntijaryhmän arvioimiin
kausikosteikkoihin tai suotyyppeihin ja maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoihin.
Lähteikköluontotyypit (ml. lähteiköt ja lähdesuot, vrt.
Eurola ym. 1995) arvioitiin sisävesiasiantuntijaryhmän
ja suoasiantuntijaryhmän yhteistyönä, ja arviointeja
kommentoivat metsä- ja tunturiasiantuntijaryhmät. Osa
Eurolan ym. (1995) eutrofisista lähdesoista sisältyy arvioinnissa lähdelettoihin. Luontotyyppiyhdistelmätasolla suoyhdistymien kokonaisuuteen sisältyy suolampia,
noroja sekä turvemaiden latvapuroja ja puroja, joiden
uhanalaisuuden sisävesiasiantuntijaryhmä on arvioinut
erikseen.
Kaikki puustoiset suot on luettu suomalaiseen tapaan soihin, eikä niitä ole puuston kasvun tai latvuspeittävyyden perusteella luokitettu metsiin. Soistuneet
kankaat sisältyvät metsäasiantuntijaryhmän arvioimiin
kangasmetsätyyppeihin. Metsätaloutta varten ojitettuja
turvemaatyyppejä (ojikkoja, muuttumia ja turvekankaita) ei ole arvioitu erikseen missään asiantuntijaryhmässä.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei myös ojitetulla
suolla voisi joissakin tapauksissa olla vielä jäjellä säilyttämisen arvoisia suoluontoarvoja, joita voidaan parantaa
ennallistamalla.
Kalliopainanteiden ja kalliorinteiden suot on kuvattu suoasiantuntijaryhmässä paikallisiin suoyhdistymiin
kuuluvina. Niiden uhanalaisuutta ei kuitenkaan arvioitu
puutteellisten tietojen takia.
Suoniityt on arvioitu perinnebiotooppiasiantuntijaryhmässä. Suoniityillä tarkoitetaan joko avosoiden
luonnonniittyjä tai keinotekoisesti tulvittamalla luotuja
kasteluniittyjä. Suoniityiksi on tulkittu vain nykyisin
hoidetut tai hiljattain (enintään 20 vuotta sitten) hylätyt,
niitetyt ja/tai laidunnetut suoalueet. Varhaisemmin hylätyt suoniityt luetaan soiden luontotyyppeihin. Monia
soita on jossain vaiheessa tulvitettu, niitetty ja laidunnettu. Soiden perinteisen maatalouskäytön loppuminen
voi olla suoluontotyypin laatuun vaikuttava tekijä (esim.
letot).
Tunturisuot on arvioitu suoasiantuntijaryhmässä. Ne
sisältyvät arvioituihin suotyyppiryhmiin. Tunturialueella esiintyviä suoyhdistymiä ovat paljakkasuot, palsasuot,
pohjoisboreaaliset rinnesuot sekä paikallisiin suoyhdistymiin sisältyvät tunturien piensuot. Tunturialueiden
kausikosteikot sisältyvät kausikosteikkoihin.

toanalyyseja. Asiantuntija-arvion osuus oli molempien
tasojen arvioinneissa merkittävä.
Valtakunnan metsien inventointi
Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) valtakunnan metsien
inventointien (VMI) tuloksia käytettiin soiden uhanalaisuuden arvioinnissa sekä yleisenä taustatietona suoluonnon muutoksista että soveltuvin osin suotyyppiryhmien
tai suotyyppien määrän ja laadun muutosten arvioinnin
tausta-aineistona. VMI:n käyttämä metsätaloudellinen
kasvupaikkojen luokitusjärjestelmä on eri suotyyppiryhmien ja suotyyppien osalta suppeampi kuin arviointityössä käytetty kasvitieteellinen luokittelu (Saarinen 2006).
Metlassa laskettiin uhanalaisuusarviointia varten
perustilastot VMI:n tuloksista kolmelta ajankohdalta:
VMI1 (inventointivuodet 1921–1924, Ilvessalo 1924),
VMI3 (1951–1953, Ilvessalo 1951; 1956; 1957a) ja VMI9
(1996–2003, Valtakunnan metsien...1999; Saarinen 2006).
Tulokset laskettiin koko maahan sekä uhanalaisuusarvioinnin aluejaon mukaisesti Etelä- ja Pohjois-Suomelle.
Etelä-Suomen tulokset laskettiin lisäksi erikseen hemi- ja
eteläboreaaliselle sekä keskiboreaaliselle vyöhykkeelle.
Tulokset koottiin työmonisteeksi (Saarinen 2006), jossa
on esitetty myös kunkin inventointikerran tuloksissa
käytetyt suoluokittelut ja VMI9:n tulosten laskemisessa
käytetyt koodiyhdistelmät sekä näiden rinnastaminen
uhanalaisuusarvioinnin suotyyppiluokitukseen.
VMI1:stä laskettiin erotettujen luokkien pinta-alat sekä erilaisten metsätaloudellisten toimenpiteiden osuus
suotyypin pinta-alasta. VMI1-tulokset laskettiin Metlan
alkuperäisistä mitattujen linjojen kokonaispituuksista.
VMI1:ssä käytettyjen suokasvupaikkaluokkien linjaprosenttiosuudet muunnettiin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) pinta-alaprosenteiksi käyttämällä CORINE Land Cover 2000 -maanpeiteaineiston pinta-aloja.
VMI1:ssä suot on luokiteltu ainoastaan 16 suokasvupaikkaryhmään, joten tulosten hyödynnettävyys jäi
heikoksi.
VMI3-tulosten laskemiseen käytettiin Metlan tietokantaa, johon on tallennettu VMI3:n kasvupaikkatietoja
alkuperäisiltä maastolomakkeilta. Tietokannasta puuttuu noin 1000 koealan tulokset. Ilvessalon (1956; 1957a)
mukaan soiden kokonaispinta-ala oli VMI3-aineistossa
9 742 000 ha, mutta kasvillisuustietokannan aineisto
kattaa vain 6 807 800 ha. Koska kasvillisuustietokannan tuloksista siten puuttui noin 2,9 milj. ha suopinta-alaa, laskettiin lopulliset suotyyppikohtaiset pintaalat korjauskertoimen avulla, jolloin yhteispinta-alaksi
saatiin sama kuin VMI3:n aikainen kokonaissuoala.
Uhanalaisuusarvioinnissa laskettuja VMI3:n suotuloksia verrattiin Ilvessalon julkaisemiin suotilastoihin sekä
soidensuojeluohjelman valmistelun yhteydessä 1970-luvun loppupuolella Kalevi Raitasuon (1976) kokoamiin
VMI3:n metsänhoitolautakuntakohtaisiin luonnontilaisten soiden pinta-aloihin. Näiden pinta-alojen ja uhanalaisuusarviointia varten laskettujen pinta-alojen välillä
todettiin merkittäviä poikkeamia. Suoasiantuntijaryhmä
päätyi käyttämään 1950-luvun tietoina Raitasuon kokoamia pinta-aloja (Raitasuo 1976) siitä huolimatta, että
niistä ei saanut laskettua tyyppikohtaisia pinta-aloja täy-
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sin samalla maantieteellisellä aluejaolla kuin uhanalaisuusarvioinnissa. Merkittävin ero oli Lapin kolmiossa,
joka Raitasuon tuloksissa kuului Lapin metsänhoitolautakuntaan ja tuli siten Raitasuon tuloksia hyödynnettäessä luettua Pohjois-Suomeen, vaikka se uhanalaisuusarvioinnin aluejaossa kuuluu Etelä-Suomeen.
VMI9:ssä suotyyppejä ei ole määritetty maastossa,
joten suotyypit muodostettiin uhanalaisuusarviointia
varten VMI:n maastomittauksissa käytetyn kasvupaikkaluokittelun numerokoodien avulla (parametrit kasvupaikan päätyyppi, kasvupaikan sekatyyppi, kasvupaikkatyyppi ja kasvupaikan lisämääre, ks. Saarinen 2006).
Kullekin muodostetulle suotyypille tai -tyyppiryhmälle
(33 kpl) sekä ojikko-, muuttuma- ja turvekangastyypille
laskettiin pinta-alat ja niiden keskivirheet. Ojittamattomien soiden pinta-alatietoja käytettiin osalla suotyypeistä/suotyyppiryhmistä nykypinta-aloina. VMI9-tuloksia
käytettiin myös arvioitaessa puustoisten ojittamattomien suotyyppien tai suotyyppiryhmien laatua (mm. hakkuut ja niiden ajankohta, kuolleen puuston ja lahopuun
määrä). Soiden avainbiotooppien pinta-ala- ja laatutietoa saatiin myös VMI9-aineistoista (Valtakunnan metsien...1999; Saarinen 2006).
Koska eri inventoinneissa on käytetty erilaisia suoluokituksia ja tulosten tarkkuus ja rinnastettavuus
uhanalaisarvioinnissa käytettyyn kasvitieteelliseen
luokitteluun vaihteli huomattavasti, jäi VMI-tulosten
hyödynnettävyys varsin karkealle tasolle. Esimerkiksi
rämetyyppien ja rämeisten kombinaatiotyyppien eli neva- ja lettorämetyyppien keskinäisessä rajanvedossa oli
merkittäviä eroja VMI3- ja VMI9-inventointien välillä.
Samoin mm. ombrotrofisten suotyyppien (keidasrämeet,
kuljunevat, ombrotrofiset lyhytkorsinevat) välinen rajanveto tuntui epävarmalta, eikä pinta-alojen muutoksia
ollut mahdollista esittää VMI-tuloksiin tukeutuen. Raportin toisessa osassa soiden luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien kuvausten yhteydessä on kuvattu
tarkemmin esiin nousseita ongelmia.
VMI9-suotyyppien muodostaminen kasvupaikkaluokituskoodien avulla, sen sijaan että maastossa olisi tehty tarkka suotyypittely tuo myös epävarmuustekijöitä.
Esimerkiksi suokasvupaikkojen luokittelussa tärkeän
lisämäärekoodin "rimpisyys" (rimpiä, ruoppakuljuja,
kuljuja tai silmäkkeitä > 30 % kuvion pinta-alasta) avulla
muodostettavat rimpinevat ja rimpinevarämeet voivat
olla joko aitorimpisiä rimpisoita tai vain jossain määrin rimpisiä muita märkiä suotyyppejä. Ekologialtaan
täysin erityyppisiä luhtaisia ja lähteisiä suotyyppejä ei
myöskään saada erilleen. Kasvupaikkaluokituskoodit
eivät mm. mahdollista seuraavien suotyyppiparien erottelemista: mustikkakorvet ja metsäkortekorvet, puolukkakorvet ja muurainkorvet, varsinaiset lettokorvet ja
koivuletot (VMI:ssa koivulettokorvet), korpirämeet ja
pallosararämeet, tupasvillasararämeet ja lyhytkorsirämeet. Lisäksi mm. saranevoja, kalvakkanevoja ja luhtanevoja ei saa erilleen, eikä VMI luokittele luhtia, lähteiköitä ja lähdesoita. Kasvupaikkojen metsätaloudellisen
luokittelun tarpeisiin VMI:n luokittelu yleensä riittää.
Nykyisten VMI-ohjeiden mukaan suotyypit määritetään
kasvupaikkakoodien lisäksi suoraan suotyypeiksi.

Paikkatietoanalyysit
Hanketta varten Suomen ympäristökeskuksessa tuotettiin luontoyksikön ja geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikön yhteistyönä uusia paikkatietoaineistoja
ja tehtiin paikkatietoanalyyseja, joita hyödynnettiin ylei-

senä taustatietona suoluonnon tilasta sekä taustatietona
luontotyyppiyhdistelmätasolla keidas- ja aapasoiden
uhanalaisuuden arvioinnissa.
Koko Suomen kattava turvemaat-paikkatietoaineisto
tuotettiin CORINE Land Cover 2000 -aineiston turvemaat-ositteen avulla (CLC2000-maankäyttö/maanpeite
(25m) rasterimuotoinen paikkatietoaineisto; Suomen
ympäristökeskus 2005; 2007). CORINE-aineistossa turvemaissa on mukana soistumat, jotka eivät kuitenkaan
kuuluneet suoryhmän arvioinnin piiriin. Ne poistettiin
Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineiston avulla (Maanmittauslaitos 2008). Analyysien tekovaiheessa
käytettävissä olleessa maastotietokannasta puuttuivat
Ylä-Lapin tiedot. Tehty paikkatietoaineisto kuvaa turvemaiden esiintymistä koko Suomessa 25 m x 25 m
maastoresoluutiolla. CORINE-aineiston turvetuotantoalueet-ositetta voitiin käyttää suoraan turpeenottoalueiden paikkatietoanalyyseissä.
Ojitusaineisto tehtiin luokittelemalla em. turvemaapaikkatietoaineisto ojitettuun ja ojittamattomaan turvemaahan (ojitettu alle 50 m ja ojittamaton yli 50 m etäisyydellä alle 2 m leveistä maastotietokannan virtavesistä,
ks. myös Kallio ja Aapala 2001). Ojitusaineistoon tuo
jossain määrin virhettä luonnonuomien sisältyminen
virtavesiaineistoon. Ojitusaineiston visuaalisen tarkistuksen perusteella alle 2 m leveät virtavedet ovat pieniä
alueellisia poikkeuksia lukuun ottamatta linjan Kolari−
Sodankylä−Savukoski eteläpuolella pääosin ojia tai perattuja luonnonuomia, joten alle 50 m päässä virtavesistä
olevat alueet tulkittiin ojitetuiksi.
Keidas- ja aapasoiden paikkatietoaineisto tuotettiin
käyttäen Ruuhijärven ja Hosiaisluoman (1988) mittakaavassa 1:1 000 000 olevaa suoyhdistymäkarttaa pohja-aineistona ja yhdistämällä sen tiedot turvemaat-paikkatietoaineistoon. Suoyhdistymä-paikkatietoaineistossa yli
10 ha kokoiset suolaikut luokitettiin viettokeitaisiin, kilpikeitaisiin, keskiboreaalisiin aapasoihin (Pohjanmaan
aapasuot), eteläisiin pohjoisboreaalisiin aapasoihin
(Peräpohjolan aapasuot), pohjoisiin pohjoisboreaalisiin
aapasoihin (Metsä-Lapin aapasuot) ja palsasoihin. Alle
10 ha kokoisten suolaikkujen tulkittiin olevan pääosin
erilaisia paikallisia suoyhdistymiä, Tunturi-Lapissa
myös paljakkasoita. Turvemaa-aineiston laikun yhdistymätyyppi määritettiin lähimmän suoyhdistymäkartan
laikun tyypin mukaan. Yli 1 km:n päässä suoyhdistymäkartan laikusta olevat turvemaa-aineiston laikut
luokiteltiin sijaintinsa perusteella suoyhdistymäkartan
vastaavan suovyöhykkeen mukaan.
Paikkatietoanalyysien avulla saatiin karkeita arvioita
em. suoyhdistymätyyppien pinta-aloista sekä ojitetun
ja turpeenotossa olevan suon osuudesta suoyhdistymätyypeillä. Paikkatietoaineistojen avulla tuotettiin myös
arvio suolaikkujen reunaosien (50 m levyinen reuna-osa)
ja keskiosien (ydinosien) ojitusprosentista. Saatuja ojitusprosentteja käytettiin taustatietona suoyhdistymätyyppien laadun arvioimisessa, vaikka suolaikut edustavat
käytännössä yleensä usean yhdistymän muodostamia
suosysteemejä, eivät yksittäisiä suoyhdistymiä.
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Muita tietoaineistoja
Luontotyyppitason arvioinnin tausta-aineistona käytettiin Eurolan ym. (1991) tutkimusta suotyyppien
ojitusosuuksista keidassuoalueella ja eteläisellä aapasuoalueella sekä Paasovaaran (1990; 1994) tutkimusta
Kuusamon soiden tilasta. Tutkimuksissa on arvioitu
myös ympäröivien ojitusten hydrologisia etävaikutuksia
(kuivahtaneet suot). Taustatietona hyödynnettiin myös
Keltikankaan ym. (1986) tutkimusta vuosina 1930–1978
metsäojitetuista soista. Myös muuta julkaistua kirjallisuutta hyödynnettiin.
Tervaleppäluhtien arvioinnissa käytettiin tausta-aineistona luonnonsuojelulain luontotyyppi-inventoinnin
tervaleppäkorpitietoja (Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointi -tietokanta 2007) ja Ahti Mäkisen tutkimuksia tervaleppäluhdista (Mäkinen 2007 ja kirjalliset
tiedonannot). Yksityismaiden metsälakikohteiden METE-kartoitustietoja (mm. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2007) hyödynnettiin rehevien korpien ja
lettojen arvioinnissa.
Lettojen arvioinnin tausta-aineistona hyödynnettiin
Hanna Kondelinin ja Raimo Heikkilän Etelä-Suomen lettotutkimusaineistoja (mm. Heikkilä, H. 1987; Heikkilä,
H. ja Heikkilä, R.1988; Heikkilä, H. 1990; 1991, Heikkilä,
R. 1994a) ja Kondelin teki lisäselvityksiä Etelä-Suomen
lettoesiintymistä uhanalaisuusarviointia varten.
Luontotyyppiyhdistelmätason arvioinneissa hyödynnettiin Sakari Rehellin ym. tutkimuksia maankohoamisrannikon suokehityssarjoista (Rehell ja Heikkilä 2007;
Rehell ym. 2008a, 2008b sekä kirjalliset tiedonannot) ja
Jarmo Laitisen ym. tutkimuksia kausikosteikoista (Laitinen ym. 2005; 2007; 2008 ja kirjalliset tiedonannot).
Metsähallituksen luontotyyppi-inventointitietoja suojelualueilta käytettiin keidas- ja aapasoiden luontotyyppiryhmien sekä rinnesoiden arvioinnin taustatietoina
(pinta-ala, ojitusaste, edustavuus ja luonnontilaisuus)
(Metsähallituksen kuviotietojärjestelmä 2007; Hokkanen
2006). Metsähallituksen aineistojen avulla selvitettiin
myös mm. aapasoiden esiintymistä keidassuoalueella.
Soveltuvin osin tietoja käytettiin suotyyppien esiintymiskarttojen teossa. Metsähallituksen luontotyyppi-inventoinnin luokittelun erot uhanalaisuusarvioinnissa
käytettyyn rajoittivat aineiston hyödyntämistä.
Laakiokeitaiden esiintymisestä ja tilasta tehtiin kirjallisuustietoihin, ryhmän jäsenten tietämykseen sekä
kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin perustuva erillinen
selvitys. Selvitys ei koskenut laakiokeitaisiin luettavia
nummimaisia keitaita. Rinnesoiden esiintymätietoa ja
ilmakuvia koottiin hankkeen aikana, mutta arviointi
toteutettiin pääosin asiantuntija-arviona. Rinnesoista ja
maankohoamisrannikon suokehityssarjoista tehtiin lisäksi kirjallisuusselvitys (Klemetti 2005a, 2005b).

3.3.2.2

Asiantuntija-arvion osuus

Aineistojen hajanaisuuden, virhelähteiden ja tiedonpuutteen takia asiantuntija-arvion osuus soiden uhanalaisuuden arvioinnissa on ollut hyvin merkittävä. Suoasiantuntijaryhmällä ei ollut käytettävissä tietoaineistoja, jotka olisivat antaneet täysin kattavan kokonaiskuvan
eri suoluontotyyppien määrän ja laadun kehityksestä
1950-luvulta tähän päivään tai edes nykytilasta, vaikka soita on Suomessa tutkittu ja inventoitu jo pitkään.
Yleensä soista koottu tieto on hajanaista eikä kata luontotyypin esiintymiä riittävällä tavalla. Tietoa on tuotettu
erilaisilla menetelmillä ja vaihtelevalla luokittelulla, eikä
vertailukelpoisia aikasarjoja ole juurikaan käytettävissä.
Luokitteluiden erojen ja VMI-aineistoihin liittyvien epävarmuustekijöiden takia tietoa oli käytettävissä taustatietona lähinnä vain soiden päätyyppiryhmätasolla tai
ryhmätasolla, joka ei vastannut tässä hankkeessa käytettyjä suotyyppiryhmiä. Paikkatietoaineistojen hyödyntämisessä suoyhdistymien laadun arvioinnissa oli myös
virhelähteitä. Erilaista taustatietoa ja julkaisuja hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan, mutta lopullisessa
arvioinnissa suoasiantuntijaryhmän jäsenten ja muutamien ulkopuolisten asiantuntijoiden pitkällä aikavälillä
kertynyt kokemus ja tietämys olivat avainasemassa.
Suoasiantuntijaryhmä jakaantui useisiin pienryhmiin (esim. aapasuo-, keidassuo-, korpi-, räme-, nevaryhmä), jotka tuottivat alustavat uhanalaisuusarviot.
Arvioinnin tulokset ja perusteet käsiteltiin sen jälkeen
koko ryhmässä. Näin voitiin varmistaa mahdollisimman
monipuolisen asiantuntijapanoksen käyttö ja kriteerien
mahdollisimman yhtenäinen soveltaminen sekä tarkistaa, että kunkin arvioidun tyypin uhanalaisuustulokset,
uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät ovat
vertailukelpoisia suhteessa muihin arvioituihin tyyppeihin.

3.3.2.3

Arviointikriteerien soveltaminen
Luontotyyppitason arvioinnissa käytettiin sekä määrä(A) että laatukriteeriä (B). Laatutekijöinä arvioitiin ojittamattomien soiden puustorakenteen luonnontilaisuutta
VMI9:n metsänkäsittelytietojen perusteella ja mahdollisten hydrologisten etävaikutusten astetta pääosin asiantuntija-arviona. Määräkriteeri antoi yleensä negatiivisemman arvion ja määräsi siten uhanalaisuusluokan.
Joissain tapauksissa uhanalaisuusluokkaa lievennettiin
tyypin yleisyyden takia tai korotettiin harvinaisuuden
takia. Yleisenä pidettiin suotyyppiä, jonka pinta-alan arvioitiin olevan vähintään noin 100 000 ha, mutta tämän
yksiselitteinen soveltaminen oli vaikeaa, koska täysin
luotettavia pinta-aloja ei ollut käytettävissä. Kriteerien
antamasta arviosta poikettiin asiantuntija-arviona kahdella luontotyypillä.
Luontotyyppiyhdistelmätason arviointi toteutettiin
käyttäen pelkästään laatukriteeriä (B-kriteeri). Laadun
tarkastelun keskeisin rakenteellinen tekijä on yhdistymän eheys ja toiminnallinen tekijä vesitalouden luonnontilaisuus. Laadun ääripäitä ovat toisaalta rakenteel-
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taan ja toiminnaltaan täysin ehjä ja luonnontilainen suoyhdistymä ja toisaalta kokonaan maankäytön tuhoama
suoyhdistymä. Suoyhdistymillä rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät nivoutuvat kiinteästi yhteen. Erilainen
maankäyttö (ojitukset, pellonraivaus, turpeenotto ym.)
heikentää sekä suoyhdistymän rakennetta että toimintaa. Rakenteelliset muutokset näkyvät yhdistymän
suurmuoto-osien muutoksina, esimerkiksi keidassuon
laide ja reunaluisu voi olla tuhottu tai aapasuon reunarämeet ojitettu. Maankäyttö voi heijastua vesitalouden
muutosten kautta ojittamattomien osien mätäs-, väli- ja
rimpipintojen osuuksiin tai puustorakenteeseen. Puustorakenteeseen voivat vaikuttaa myös metsätaloustoimet.
Vesitalouden muutoksia voivat aiheuttaa itse suoyhdistymällä tehtyjen toimenpiteiden ohella myös muualla
suosysteemissä tai valuma-alueella tehdyt toimenpiteet.
Vesitalouden muutosten vaikutukset taas voivat heijastua turpeen kertymiseen, joka on myös toiminnallinen
tekijä.
Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoilla keskeisiä arviointiin vaikuttaneita rakenteellisia tekijöitä
ovat kehityssarjojen eheys, johon vaikuttaa maankäyttö sekä suometsien puustorakenteen luonnontilaisuus.
Keskeisiä toiminnallisia tekijöitä ovat mm. suolaikkujen
vesitalouden häiriintymättömyys sekä turpeenmuodostuksen ja soistumisen häiriötön jatkuminen. Rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät nivoutuvat kiinteästi yhteen, ja niiden tilaan vaikuttaa ihmistoiminnan määrä
ja laatu.

3.3.3

Suoluontotyyppien uhanalaisuus
Suoasiantuntijaryhmä tarkasteli suoluonnon uhanalaisuutta kahdella hierarkiatasolla: luontotyyppiyhdistelmätasolla (suoyhdistymät, maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat, kausikosteikot) ja luontotyyppitasolla
(suotyyppiryhmät ja suotyypit). Luontotyyppitasolla
arvioitiin pääsääntöisesti suotyyppiryhmiä, mutta erityisesti korvissa ja luhdissa arvioitiin myös suotyyppejä.
Suoluonnon tilan tarkastelu edellyttää kuitenkin myös
tarkastelua laajempien suokokonaisuuksien, suosysteemien, sekä kokonaisia valuma-alueita kattavien erilaisten maisematyyppien tasolla (luku 3.3.1). Suon tila on
riippuvainen vesitalouden häiriöttömyydestä, johon
voi vaikuttaa monenlainen ihmistoiminta itse suolla tai
suon valuma-alueella. Esimerkiksi kauempanakin tehty ojitus, vesirakentaminen, metsätaloustoimet, teiden
rakennus, pohjaveden otto ym. voivat heijastua suolle
tulevan veden määrään ja laatuun, esimerkiksi estää normaalin kevättulvan pääsemisen suolle. Myös maankäytön aiheuttama suoalueiden pirstoutuminen heikentää
suolajiston elinolosuhteita.
Harvinaisia ja uhanalaisia suotyyppejä on listattu Suomessa jo aikaisemmin. 1970-luvulla Ruuhijärvi
(1978) listasi "harvinaisia suotyyppejä, joiden säilyttämiseksi tarvitaan erityisesti Etelä-Suomessa nykyistä
tarkempaa inventointia ja pienialaisia suojelualueita".
Näitä olivat lehtokorvet, ruoho- ja heinäkorvet, tervaleppäkorvet, saniaiskorvet, lähdekorvet, lettokorvet, koivu-

letot, lettonevat, varsinaiset letot, rimpiletot, lähdeletot
ja lettorämeet. Näiden osalta Ruuhijärvi (1978) totesi
tilanteen olevan Oulujoen vesistön eteläpuolella sellainen, että edellä mainittuja suotyyppejä ei tulisi luonnonsuojelullisista syistä lainkaan ojittaa. Nämä suotyypit
listattiin harvinaisina ja uhanalaisina joko koko maassa
tai alueellisesti (keidassuovyöhyke, Etelä-Suomi) myös
soidensuojelun perusohjelma II:n yhteydessä (Haapanen
ym. 1980). Myöhemmin Heikkilä (1993) on täydentänyt
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten suotyyppien luetteloa.

3.3.3.1

Luontotyyppitason uhanalaisuus

Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomessa eli pohjoisboreaalisessa vyöhykkeessä
arvioiduista suotyyppiryhmistä tai suotyypeistä 9 eli 18 %
on uhanalaisia (ryhmätasolla tarkastellen viisi, 13 %) (kuva 24). Silmälläpidettäväksi (NT) on arvioitu 22 eli 44 %
(ryhmätasolla 13 kpl, 35 %) ja säilyväksi (LC) 19 luontotyyppiä eli 38 % (ryhmätasolla 19 kpl, 52 %). Kuten
Etelä-Suomessakin eniten on heikentynyt lettojen, korpien ja neva- ja lettokorpien tila (kuva 25). VMI9-tulosten ja Metsähallituksen Ylä-Lapin inventoinnin tulosten
(routarämeet) perusteella karkeasti arvioituna ojittamattomasta suopinta-alasta noin 5 % sisältyy uhanalaisiin
suoluontotyyppeihin, noin 25 % silmälläpidettäviin ja
noin 70 % säilyviin.
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Etelä-Suomi
Etelä-Suomessa eli hemi-, etelä- ja keskiboreaalisessa
vyöhykkeessä säilyviksi (LC) on arvioitu 2 suoluontotyyppiä, mikä on 4 % arvioiduista suotyyppiryhmistä
tai suotyypeistä (kuva 24a). Ryhmätason arviointiyksiköillä tarkastellen säilyviä on myös 2 (5 %) (kuva 24b).
Uhanalaisia (CR, EN, VU) on 40 eli 77 % (ryhmätasolla
25 kpl, 68 %) ja silmälläpidettäviä (NT) 10 luontotyyppiä
eli 19 % (ryhmätasolla 10 kpl, 27 %). VMI9-tulosten perusteella karkeasti arvioituna ojittamattomasta suopintaalasta noin puolet sisältyy Etelä-Suomessa uhanalaisiin
suoluontotyyppeihin, noin 40 % silmälläpidettäviin ja
noin 10 % säilyviin.
Etelä-Suomessa uhanalaisia suoluontotyyppejä on
kaikissa päätyyppiryhmissä, eniten korvissa, neva- ja
lettokorvissa sekä letoissa (kuva 25). Uhanalaisia on
myös yli puolet arvioiduista neva- ja lettoräme- sekä
luhtatyypeistä.
Äärimmäisen uhanalaisia (CR) ovat kaikki lettoiset
tyypit (avoletot, lettonevat, lettorämeet, lettonevarämeet
ja lettokorvet) sekä letto- ja lähdelehtokorvet (taulukko 11). Lisäksi äärimmäisen uhanalaiseksi on arvioitu
maankohoamisrannikon harmaaleppäluhdat. Erittäin
uhanalaisia (EN) ovat ruoho- ja puolukkakangaskorvet,
saniais- ja ruoholehtokorvet, kaikki ruohokorvet, metsäkorte-, juolasara- ja tupasvillakorvet sekä suomyrttiluhdat. Rehevimpien korpien lisäksi karummat korvet
ja nevakorvet ovat uhanalaistuneet ollen vaarantuneita
(VU) tai sitä uhanalaisempia. Vaarantuneita ovat EteläSuomessa myös sarakorvet, korpirämeet ja pallosararämeet, nevarämeistä sara-, kalvakka- ja lyhytkorsirämeet
ja minerotrofisista välipintanevoista sara-, kalvakka- ja
minerotrofiset lyhytkorsinevat. Lisäksi kaikki metsäluhdat ovat uhanalaistuneet Etelä-Suomessa.

NT

VU

EN

CR

35
30
25
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Etelä-Suomi
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Koko maa

Kuva 24. Luontotyyppitason arvioitujen tyyppien jakaantuminen uhanalaisuusluokkiin tyyppien lukumäärän perusteella
Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja koko maassa, a) alimman hierarkiatason arviointiyksiköt ja b) ryhmätason arviointiyksiköt huomioon ottaen.
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Suot

Suotyyppien uhanalaisuus keskittyy hemi-, etelä- ja keskiboreaaliselle vyöhykkeelle (Etelä-Suomeen) (taulukko
11, kuva 24). Yhteenveto (kuva 24) on esitetty käyttäen laskelmissa sekä alinta arvioitua hierarkiatasoa että ryhmätasoa (esim. lehtokorvet, metsäluhdat), koska
tarkastelutaso vaikuttaa tulokseen. Uhanalaistumista
on tapahtunut eniten korvissa, neva- ja lettokorvissa ja
letoissa (kuva 25). Keskimääräistä paremmin ovat säilyneet rämeet ja nevat.

Säilyväksi (LC) Etelä-Suomessa on arvioitu vain kaksi
suotyyppiä, rahkarämeet ja keidasrämeet. Silmälläpidettävien (NT) joukossa on toisaalta yleisimpiä rämetyyppejä (kangas-, isovarpu- ja tupasvillarämeet). Toisaalta
niihin sisältyy märimpiä ja/tai karuimpia nevaräme- ja
nevatyyppejä (rimpinevarämeet, rimpi-, luhta- ja kuljunevat, ombrotrofiset lyhytkorsinevat) ja luhtatyyppejä
(pajuluhdat ja avoluhdat).
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c) Koko maa
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Kuva 25. Uhanalaisuusluokkien osuudet soiden päätyyppiryhmittäin (K = korvet, NLK = neva- ja lettokorvet,
R = rämeet, NLR = neva- ja lettorämeet, N = nevat,
Le = letot, Lu = luhdat). Tarkastelussa ovat mukana alimman hierarkiatason arviointiyksiköt. Pylväiden yläpuolelle
on merkitty tarkasteltujen arviointiyksikköjen lukumäärä.
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Erittäin uhanalaisiksi (EN) on arvioitu välipintakoivuletot, välipintaletot ja luhtaletot. Vaarantuneista
(VU) suotyypeistä valtaosa on myös lettoisia tai lehtoisia: letto- ja lähdelehtokorvet, lettokorvet, lettorämeet ja
lettonevarämeet. Lisäksi metsäkortekorvet on arvioitu
vaarantuneiksi. Valtaosa korpi- ja nevakorpityypeistä on
Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviä (NT), ja säilyväksi
(LC) on arvioitu vain kangaskorvet ryhmänä. Letoissa
ei ole yhtään säilyväksi arvioitua tyyppiä. Silmälläpidettäviä ovat sen sijaan lähdeletot, rimpiset koivuletot
ja rimpiletot.
Vähiten ovat uhanalaistuneet luhtatyypit, jotka kaikki on arvioitu säilyviksi Pohjois-Suomessa. Myöskään
nevoissa, nevarämeissä ja rämeissä ei ole yhtään uhanalaista tyyppiä, mutta jossain määrin sen sijaan silmälläpidettäviä tyyppejä (korpirämeet, routarämeet, kalvakkarämeet, lyhytkorsirämeet, lettonevat).
Koko maa
Koko maassa uhanalaisia on arvioiduista suoluontotyypeistä 31 eli 57 % (ryhmätasolla 17 kpl, 45 %) (kuva 24).
Silmälläpidettäviksi (NT) on arvioitu 9 eli 17 % (ryhmätasolla 7 kpl, 18 %) ja säilyväksi (LC) 14 luontotyyppiä
eli 26 % (ryhmätasolla 14 kpl, 37 %).
Koko maassa äärimmäisen uhanalaisia (CR) ovat välipintakoivuletot ja maankohoamisrannikolla esiintyvät
harmaaleppäluhdat. Erittäin uhanalaisten (EN) joukossa
on korpia (letto- ja lähdelehtokorvet, ruohoiset kangaskorvet, metsäkortekorvet), nevakorpia (juolasarakorvet,
tupasvillakorvet), lettoja (välipintaletot, luhtaletot) ja
maankohoamisrannikon luhtia (suomyrttiluhdat).
Korpien, neva- ja lettokorpien ja lettojen ryhmissä ei
ole säilyviksi arvioituja tyyppejä (kuva 25). Silmälläpidettäviä ovat kuitenkin sarakorvet ja rimpiletot. Säilyviksi arvioidut suotyypit ovat tyypillisesti koko maassa
esiintyviä tai Pohjois-Suomeen painottuvia, vielä varsin
yleisenä esiintyviä karuja ja/tai märkiä suotyyppejä. Säilyvissä on etenkin nevoja, rämeitä ja nevarämeitä sekä
pensaikko- ja avoluhtia.
Arviointikriteerien soveltaminen
Suotyyppien uhanalaisuus on arvioitu käyttäen sekä
määrä- (A) että laatukriteeriä (B) (luku 3.3.2.3). Lähes
aina määräkriteeri on antanut kriittisemmän arvion ja
on näin määrännyt uhanalaisuusluokan (taulukko 11).
Joissain tapauksissa tyypin yleisyys tai harvinaisuus on
vaikuttanut lopputulokseen. Alakriteerien soveltamista
tarkastellaan pääasiassa vertailemalla Etelä- ja PohjoisSuomen tilannetta. Koko maan arvioinnissa on painottunut tyypin luontaisen levinneisyyden takia Etelä- tai
Pohjois-Suomen tilanne, tai mikäli tyyppiä esiintyy koko
maassa jotakuinkin tasaisesti, uhanalaisuus on määräytynyt keskimääräisen tilanteen mukaan. Tyyppikohtaiset arviointiperusteet on esitetty uhanalaisuusarvioinnin
loppuraportin toisessa osassa (osa 2, luku 4).
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Taulukko 11. Luontotyyppitason eli suotyyppien ja suotyyppiryhmien uhanalaisuusluokat, uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät. Arviotaulun
tulkinta ja uhanalaistumisen syiden ja uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.
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4.1 Korvet
4.1.1 Kangaskorvet
4.1.1.1 Ruohokangaskorvet
4.1.1.2 Mustikkakangaskorvet
4.1.1.3 Puolukkakangaskorvet
4.1.2 Lehtokorvet
4.1.2.1 Saniaislehtokorvet
4.1.2.2 Ruoholehtokorvet
4.1.2.3 Lettolehtokorvet
4.1.2.4 Lähdelehtokorvet
4.1.3 Ruohokorvet
4.1.3.1 Saniaiskorvet
4.1.3.2 Ruoho- ja heinäkorvet
4.1.3.3 Lähdekorvet
4.1.3.4 Ruoho-mustikkakorvet
4.1.4 Aitokorvet
4.1.4.1 Mustikkakorvet
4.1.4.2 Metsäkortekorvet
4.1.4.3 Puolukkakorvet
4.1.4.4 Muurainkorvet
4.2 Neva- ja lettokorvet
4.2.1 Lettokorvet
4.2.2 Sarakorvet
4.2.3 Juolasarakorvet
4.2.4 Tupasvillakorvet
4.3 Rämeet
4.3.1 Kangasrämeet
4.3.2 Korpirämeet
4.3.3 Pallosararämeet
4.3.4 Isovarpurämeet
4.3.5 Tupasvillarämeet
4.3.6 Rahkarämeet
4.3.7 Routarämeet
4.4 Neva- ja lettorämeet
4.4.1 Lettorämeet
4.4.2 Lettonevarämeet
4.4.3 Sararämeet
4.4.4 Kalvakkarämeet
4.4.5 Rimpinevarämeet
4.4.6 Lyhytkorsirämeet
4.4.7 Keidasrämeet
4.5 Nevat
4.5.1 Lettonevat
4.5.2 Luhtanevat
4.5.3 Saranevat
4.5.4 Kalvakkanevat
4.5.5 Rimpinevat
4.5.6 Minerotrofiset lyhytkorsinevat
4.5.7 Kuljunevat
4.5.8 Ombrotrofiset lyhytkorsinevat

Kokonaisarvio

Luontotyyppi / ryhmä
4 Suot

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Etelä-Suomi

Oj, M, Vra, R, Nu, Vp, Ks
Oj, M, R, Vra, Vp, Nu, Ks
Oj, M, Ot, R
Oj, M, Ot, R
Oj, Ot, R, Vra
Oj, Ot, R
Ot, Oj, R, Rl
Oj, Ot, Vra, R, Vp, Nu
Vra, Vs, Oj, R, Nu
Oj, Ot, R
Oj, Ot, R
Oj, Ot, Vra, R
Oj, Ot, R
Ot, Oj, R, Rl
Oj, Ot, R, Rl
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5 5
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Etelä-Suomessa lettokorpien, -rämeiden ja -nevarämeiden sekä useimpien avolettojen tyyppien määrän arvioidaan vähentyneen eniten (A1-alakriteeri, vähenemä > 80
%) 1950-lukuun verrattuna. Valtaosalla arvioiduista suotyypeistä tai suotyyppiryhmistä vähenemä on 50–80 %.
Vähiten on vähentynyt pajuluhtien ja kuljunevojen (lähes 20 %) sekä avoluhtien (ei merkittävää määrän vähenemistä) määrä. Vähenemistä ovat aiheuttaneet mm.
metsäojitus ja muut metsätaloustoimet, pellonraivaus,
turpeenotto, vesirakentaminen ja yhdyskuntarakentaminen (luku 3.3.3.3).
Pohjois-Suomessa luhtalettojen, välipintakoivulettojen ja varsinaisten lettojen määrän arvioidaan vähentyneen eniten, 50−80 %. Valtaosalla Pohjois-Suomen suotyyppiryhmistä tai suotyypeistä vähenemä on 20−50 %.
Pienimmät vähenemät (lähes 20 % tai ei merkittävää
vähenemistä) ovat nevatyypeillä, lettonevoja lukuun
ottamatta, rimpinevarämeillä, keidasrämeillä sekä luhtatyypeillä.
Lähes kaikilla suotyyppiryhmillä tai suotyypeillä
uhanalaisuusarviota lievennettiin yhdellä tasolla kehitysennusteen perusteella (A2-alakriteeri) sekä Etelä- että
Pohjois-Suomessa. Negatiivisen kehityksen arvioitiin hidastuneen lähimenneisyydessä verrattuna aikaisempaan
tilanteeseen mm. uudisojituksen vähittäisen loppumisen, ojitusohjeiden tiukentumisen, metsäsertifioinnin ja
metsälain säädösten ja valtakunnallisen alueidenkäytön
ohjeistuksen myötä (luku 3.3.3.3). Maankohoamisrannikon harmaaleppä- ja suomyrttiluhdille lievennystä
ei kehitysennusteen perusteella tehty, koska katsottiin,
että maankohoamisrannikolla maankäyttöpaineet ovat
edelleen niin suuret, ettei määrän väheneminen ole
merkittävästi hidastunut. Pohjoisten routarämeiden vä-
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4.6.4 Välipintaletot
4.6.5 Rimpiletot
4.7 Luhdat
4.7.1 Metsäluhdat
4.7.1.1 Koivuluhdat
4.7.1.2 Tervaleppäluhdat
4.7.1.3 Harmaaleppäluhdat
4.7.2 Pensaikkoluhdat
4.7.2.1 Pajuluhdat
4.7.2.2 Pajuviitaluhdat
4.7.2.3 Suomyrttiluhdat
4.7.3 Avoluhdat
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h EN Vra, Vs, Oj, Pr, R, Nu
- VU Oj, Vp, M, Pr, R
- VU Pr, Oj, Vra, Ot, Vp, R, M
- VU Pr, Oj, Vra, Ot, Vp, R
- CR Pr, Oj, Vra, Ot, Vp, R, M
- EN Pr, Oj, Ot, M, Vra, Nu, R, Vp
- NT Oj, Ot, Vra, Pr, R

Vra, Vs, Oj, R, Nu
Vp, Oj, M, R
Oj, Ot, Vra, Vp, R, M
Oj, Ot, Vra, Vp, R
Oj, Ot, Vra, Vp, R, M
Oj, M, Nu, Ot, Vp, Vra, R
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- VU Vs, Vra, R, Oj, M, Pr
- NT Vs, Vra, R, Oj, M, Pr
h VU* Vs, Vra, R, Oj, M, Pr
h CR Oj, Pr, M, Vra, R
- LC Vra, Vs, Oj, R, Pr
- NT Vra, Vs, Oj, R, Pr
- LC
h EN Oj, Vra, R, Pr
- LC Vra, Vs, Oj, R, Pr, Nu, Vre

Vra, Vs, R, Oj, M, Pr
Vra, Vs, R, Oj, M
Vra, Vs, R, Oj, M
Oj, M, Vra, R, Pr
Vra, Vs, R, Oj, Pr
Vra, Vs, R, Oj
Vra, Vs
Oj, Vra, R, Pr
Vra, Vs, Oj, R, Nu, Vre

henemisen taas arvioidaan kiihtyvän tulevaisuudessa
ilmastonmuutoksen takia. Kehitysennustekorotuksen
takia routarämeet arvioitiin silmälläpidettäviksi.
Osalla suotyypeistä väheneminen ennen 1950-lukua
(A3-alakriteeri) korotti tyypin uhanalaisuusarviota.
Tällaisia ovat Etelä-Suomessa lähes kaikki korpityypit,
lettokorvet, -rämeet ja -nevarämeet, sararämeet, lettonevat, kaikki avolettotyypit ja kaikki metsäluhtatyypit.
Ne ovat viljavia, ja siksi niitä on raivattu pelloksi jo
varhaisessa vaiheessa. Lisäksi niitä on suosittu metsäojituskohteina. Pohjois-Suomessa vain eräiden, pääasiallisesti esiintymiseltään alueen eteläosiin painottuvien
lettoisten tyyppien (lettokorvet, -rämeet ja -nevarämeet,
välipintakoivuletot, välipintaletot) määrän katsottiin vähentyneen ennen 1950-lukua siinä määrin, että se nosti
niiden uhanalaisuusluokkaa.
Etelä-Suomessa ojittamattomien soiden laadun arvioitiin heikentyneen verrattuna 1950-lukuun (B1-alakriteeri). Laadun heikkeneminen liittyy erilaisen maankäytön,
vesirakentamisen tai vesien säännöstelyn hydrologisiin
etävaikutuksiin, pirstoutumiseen, puustoisten soiden
metsänkäsittelyyn, ympäröivien hakkuiden reunavaikutukseen tai avoimien soiden umpeenkasvuun niiton
ja laidunnuksen loputtua (luku 3.3.3.3). Rahkarämeitä
lukuun ottamatta kaikilla Etelä-Suomen tyypeillä arvioidaan tapahtuneen ainakin jonkinasteista ojittamattomien soiden laadun heikentymistä. Eniten on heikentynyt
lettokorpien, -rämeiden ja -nevarämeiden sekä avolettojen laatu. Etelä-Suomen jäljellä olevat ojittamattomat
lettolaikut ovat yleensä pieniä ja alttiita vesitalouden
muutoksille, ja niiton ja laidunnuksen loputtua pienialaiset letot pyrkivät pensoittumaan ja kasvamaan umpeen
(mm. Heikkilä 1998; Pykälä 2001). Myös ojittamattomien
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Myös soiden luontotyyppiyhdistelmät ovat uhanalaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa eli hemi-, etelä- ja keskiboreaalisella vyöhykkeellä (taulukko 12 ja kuva 26).
Etelä-Suomessa 8 eli 80 % arvioiduista luontotyyppiyhdistelmistä on uhanalaisia (CR, EN, VU), loput 2 silmälläpidettäviä (NT) (kuva 26a). Pelkästään ryhmätason
arviointiyksiköillä tarkastellen uhanalaisia on 6 eli 75 %,
ja loput ovat silmälläpidettäviä (kuva 26b). Äärimmäisen
uhanalaisia (CR) ovat maankohoamisrannikon soiden
kehityssarjat ja erittäin uhanalaisia (EN) metsäkeitaat
ja välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot (taulukko 12).
Vaarantuneita (VU) ovat eteläiset viettokeitaat, rahkakeitaat, rimpiset keskiboreaaliset aapasuot ja keskiboreaaliset rinnesuot. Säilyväksi (LC) ei ole arvioitu ainuttakaan
Etelä-Suomen luontotyyppiyhdistelmätason tyyppiä.
Laakiokeitaat ja kilpikeitaat on arvioitu silmälläpidettäviksi.
Pohjois-Suomessa suurin osa, 6 eli 75 % (ryhmätasolla
5 kpl, 71 %) luontotyyppiyhdistelmistä on arvioitu säilyviksi. Ainoastaan rimpiset keskiboreaaliset aapasuot ja
palsasuot on arvioitu silmälläpidettäviksi. Uhanalaisiksi
arvioituja luontotyyppiyhdistelmiä ei ole Pohjois-Suomessa.
Koko maan arviot heijastavat soiden luontotyyppiyhdistelmien esiintymisen maantieteellistä painotusta:
uhanalaisia ovat Etelä-Suomeen painottuvat tyypit ja
säilyviä taas pohjoiset. Noin puolet (8 kpl, 50 % ja ryhmätasolla tarkastellen 5 kpl, 45 %) arvioiduista luontotyyp-

Luontotyyppiyhdistelmien lukumäärä (kpl)

Luontotyyppiyhdistelmätason uhanalaisuus

a)
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18
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8
6
4
2
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Etelä-Suomi

Pohjois-Suomi

Koko maa

b)
Luontotyyppiyhdistelmien lukumäärä (kpl)

3.3.3.2

piyhdistelmistä on uhanalaisia. Silmälläpidettäviä on 3
eli 19 % (ryhmätasolla 4 kpl, 36 %) ja säilyviä 5 eli 31 %
(ryhmätasolla 2 kpl, 18 %). Koko maassa uhanalaisimpia ovat maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat
(CR), metsäkeitaat (EN) ja keskiboreaaliset välipintaiset
aapasuot (EN).
Merkille pantavaa on, että vaikka useat keidassoiden
alatyypit on arvioitu uhanalaisiksi, on keidassoiden keskustojen tyypilliset suotyypit, keidasrämeet ja rahkarämeet arvioitu säilyviksi ja ombrotrofiset lyhytkorsinevat
ja kuljunevat silmälläpidettäviksi (luku 3.3.3.1). Tämä
johtuu siitä, että keidassuoyhdistymät harvoin ovat rakenteeltaan ja vesitaloudeltaan täysin luonnontilaisia kokonaisuuksia. Keidassoiden keskustojen suotyypit ovat
kuitenkin säilyneet keskimäärin paremmin kuin yhdistymien reunatyypit. Pohjois-Suomessa valtaosa suoyhdistymistä taas on arvioitu säilyviksi, vaikka eräät aapasoiden suotyypit, kuten letot, ovat uhanalaistuneet.
Paikalliset suoyhdistymät on heterogeeninen joukko
erilaisia, yleensä pienialaisia suokokonaisuuksia (luku
3.3.1), jotka arvioitiin ryhmänä puutteellisesti tunnetuiksi (DD). Vaikka varsinaista uhanalaisuusarviointia ei
tehty, suoasiantuntijaryhmä totesi paikallisiin suoyhdis-
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Kuva 26. Luontotyyppiyhdistelmätason arvioitujen tyyppien jakaantuminen uhanalaisuusluokkiin tyyppien lukumäärän perusteella Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja
koko maassa, a) alimman hierarkiatason arviointiyksiköt ja
b) ryhmätason arviointiyksiköt huomioon ottaen. Kuvasta
puuttuvat puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyyppiyhdistelmät, joita oli sekä Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa että
koko maassa 2.
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Suot

lettonevojen ja kangaskorpien ja -rämeiden laadun arvioidaan heikentyneen voimakkaasti. Pohjois-Suomessa
ojittamattomien soiden laadun arvioitiin heikentyneen
jossain määrin vain lettoisilla tyypeillä ja koivuluhdilla.
Etelä-Suomessa suoluontotyyppien laadun heikkenemisen ei ole arvioitu hidastuneen (B2-alakriteeri) eli laadun kehitysennuste on yhtä negatiivinen kuin tähänkin
asti. Laadun heikkenemisen ei ole arvioitu hidastuneen
myöskään Pohjois-Suomen letoilla. Negatiivinen laadun
kehitys on kiihtynyt routarämeillä, koska on arvioitu,
että jo muutaman tulevan vuosikymmenen aikana ilmastonmuutos vaikuttaa yhä merkittävämmin routimisilmiöihin ja sitä kautta luontotyypin rakenteeseen
ja toimintaan.
Yleensä laatukriteerin mukaista uhanalaisuusarviota
ei ole korotettu ennen 1950-lukua tapahtuneen laadun
heikkenemisen takia. Poikkeuksen tekevät Etelä-Suomen lähdeletot, joiden laadun arvioitiin heikentyneen jo
tuolloin pohjavedenoton seurauksena.
Osassa suotyyppejä tai suotyyppiryhmiä harvinaisuus tai yleisyys vaikutti lopulliseen uhanalaisuustulokseen. Etelä-Suomessa harvinaisiksi tulkittiin lettolehtokorvet ja lähdelehtokorvet, juolasarakorvet, tupasvillakorvet, lettonevarämeet, lettonevat sekä luhta-, lähde- ja
koivuletot. Pohjois-Suomessa harvinaisiksi katsottiin
lettolehtokorvet ja lähdelehtokorvet, metsäkortekorvet,
tupasvillakorvet ja luhtaletot.

Taulukko 12. Soiden luontotyyppiyhdistelmien uhanalaisuusluokat, uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät. Arviotaulun tulkinta ja uhanalaistumisen
syiden ja uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.
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tymiin sisältyvän eritasoisesti uhanalaistuneita alatyyppejä ainakin Etelä-Suomessa, sillä näitä pienialaisia soita
on tuhoutunut paljon erilaisen maankäytön yhteydessä
(raportin osa 2, luku 4.8.4).
Puutteellisesti tunnetuiksi arvioitiin myös kausikosteikkojen ryhmä. Kausikosteikoista arvioitiin ainoastaan
Etelä-Suomen hiekka-alueiden kausikosteikot, joiden
osalta päädyttiin luokkaan EN (osa 2, luku 4.8.6). Kausikosteikkoja ei ole riittävästi tunnistettu ja otettu huomioon inventoinneissa, maankäytössä ja suojelussa.
Arviointikriteerien soveltaminen
Luontotyyppiyhdistelmien uhanalaisuutta arvioitiin
pelkästään B-kriteerin eli laatukriteerin perusteella (luku
3.3.2.3). Eniten (äärimmäisen voimakkaasti) luontotyyppiyhdistelmän laadun on arvioitu heikentyneen verrattuna 1950-lukuun (B1-alakriteeri) niillä luontotyypeillä,
joiden esiintyminen painottuu Etelä-Suomeen eli eteläisillä viettokeitailla, Etelä-Suomen rahkakeitailla, metsäkeitailla, välipintaisilla keskiboreaalisilla aapasoilla ja
maankohoamisrannikon soiden kehityssarjoilla.
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- DD

Kokonaisarvio

Koko Suomi
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Pohjois-Suomi
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Yhdistelmä
4.8 Soiden luontotyyppiyhdistelmät
4.8.1 Keidassuot
4.8.1.1 Laakiokeitaat
4.8.1.2 Kilpikeitaat
4.8.1.3 Viettokeitaat
4.8.1.3.1 Eteläiset viettokeitaat
4.8.1.3.2 Pohjoiset viettokeitaat
4.8.1.4 Rahkakeitaat
4.8.1.5 Metsäkeitaat
4.8.2 Aapasuot
4.8.2.1 Keskiboreaaliset aapasuot
4.8.2.1.1 Välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot
4.8.2.1.2 Rimpiset keskiboreaaliset aapasuot
4.8.2.2 Pohjoisboreaaliset aapasuot
4.8.2.2.1 Eteläiset pohjoisboreaaliset aapasuot
4.8.2.2.2 Pohjoiset pohjoisboreaaliset aapasuot
4.8.2.3 Palsasuot
4.8.2.4 Rinnesuot
4.8.2.4.1 Keskiboreaaliset rinnesuot
4.8.2.4.2 Pohjoisboreaaliset rinnesuot
4.8.3 Paljakkasuot
4.8.4 Paikalliset suoyhdistymät
4.8.5 Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat
4.8.5.1 Maankohoamisrannikon keidassuokehityssarjat
4.8.5.2 Maankohoamisrannikon aapasuokehityssarjat
4.8.6 Kausikosteikot1)
1)
Etelä-Suomen hiekka-alueiden kausikosteikot arvioitu, Laatu (B) =

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus
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Oj, Pr, M, R, Vra
Oj, Pr, M, R, Vra
Oj, Pr, M, R, Vra
M, Oj, Vp, R, Pr

Uhkatekijät

Oj, M, Rl
Ot, Oj, R, M, Rl
Ot, Oj, R, M, Rl
Ot, Oj, R, M, Rl
Oj, Ku
Ot, Oj, R, Rl
M, Oj, R, Rl
Oj, Ot, M, R,
Oj, Ot, M, R,
Oj, Ot, M, R,
Oj, M, Ot, R,
Oj, M, Ot, R,
M, Ku, I
I, Ku, Yl
Oj, M, R, Ku
Oj, M, R
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Vp, Vra
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M, Vp, Oj, R, Vra
Oj, M, R, Vra, Pr
Oj, M, R, Vra, Pr
Oj, M, R, Vra, Pr
M, Oj, Vp, R

Ihmistoiminnan (mm. ojitukset, pellonraivaus, rantaym. rakentaminen, tieverkostot, ruoppaukset, hakkuut,
maanmuokkaukset, luku 3.3.3.3) takia ei ehjiä maankokoamisrannikon soiden kehityssarjoja ole enää juurikaan
löydettävissä (mm. Rehell ja Heikkilä 2007). Jäljellä on
yleensä vain yksittäisiä suolaikkuja, jotka edustavat vain
osaa kehityssarjasta. Jäljellä olevien ojittamattomienkin
suolaikkujen laatu on usein heikentynyt ympäröivän
maankäytön aiheuttamien vesitalouden muutosten tai
metsätaloustoimenpiteiden takia.
Etenkään hemi-, etelä- ja keskiboreaalisella vyöhykkeellä ei ole juuri jäljellä rakenteeltaan täysin eheitä ja
hydrologisesti täysin luonnontilaisia keidas- ja aapasuoyhdistymiä. Metsäojitus ja muut metsätaloustoimet
ovat kohdistuneet etenkin suoyhdistymien puustoisiin
reunaosiin, mutta usein keskustan avosoitakin on ojitettu. Parhaiten keidas- ja aapasoista ovat säästyneet
märimpien suoyhdistymien keskustat.
Vähiten laatu on heikentynyt pohjoisimpaan Suomeen
painottuneilla tyypeillä: pohjoisilla pohjoisboreaalisilla
aapasoilla, pohjoisilla viettokeitailla, paljakkasoilla ja
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3.3.3.3

Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät
Suoluonnon uhanalaistuminen johtuu monista erilaisista
maankäyttömuodoista ja Suomen soiden käyttöhistoria
ulottuu satojen vuosien taakse. Alkuperäinen biologinen suoala on ollut noin 10,4 milj. ha (Ilvessalo 1956).
Nykyinen soiden ja ojitettujen turvemaiden kokonaisala
on VMI9:n mukaan 9,1 milj. ha (taulukko 13). Osa soiden
käyttömuodoista on aiheuttanut sen, että soiden ja ojitettujen turvemaiden kokonaisalasta on hävinnyt noin 1,3
milj. ha. Poistumaa ovat aiheuttaneet mm. pellonraivaus, turpeenotto, metsäojitettujen ohutturpeisten soiden
muuttuminen kivennäismaiksi, vesirakentaminen ja
muu rakentaminen. Ojittamatonta suota on VMI9:n mukaan noin 4,1 milj. ha (n. 40 % alkuperäisestä suoalasta).
Siitä 1,7 milj. ha on Etelä-Suomessa (hemi- ja eteläboreaalisessa vyöhykkeessä 0,35 milj. ha, keskiboreaalisessa
1,35 milj. ha) ja Pohjois-Suomessa 2,4 milj. ha (Saarinen

2006). 1950-luvulla ojittamatonta suota oli noin 8,8 milj.
ha (n. 85 % alkuperäisestä suoalasta, Ilvessalo 1956).
Sekä luontotyyppiyhdistelmä- että luontotyyppitasolla merkittävin uhanalaistumisen syy on soiden metsäojitus (kuvat 27 ja 28). Ojitus on vähentänyt soiden
määrää ja heikentänyt suoyhdistymien rakenteellista ja
toiminnallista laatua. Kauempana tehtyjen ojitusten etävaikutukset soiden hydrologiaan ovat aiheuttaneet kuivahtamista ja siten laadun heikentymistä (mm. Eurola
ym. 1991). Pellonraivaus on ollut myös merkittävä suoluontoa muuttava tekijä etenkin Etelä-Suomessa. Metsätaloustoimet ojittamattomalla suolla tai sen välittömässä
läheisyydessä ovat heikentäneet ojittamattomien soiden
laatua mm. muuttaessaan luontaista puustorakennetta,
vähentäessään lahopuun määrää ja vaikuttaessaan pienilmastoon. Merkittävimpiä muutostekijöitä ovat olleet
myös rakentaminen, mukaan lukien tieverkostot sekä
turpeenotto ja vesirakentaminen.
Vaikka suoluontoon kohdistuneet uhkat ovat yleisesti ottaen pienentyneet uudisojitusten loppumisen,
metsälain ja monimuotoisuuden suojelua aikaisempaa
enemmän huomioon ottavien metsänhoitosuositusten,
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, tiukentuneen vesi- ja ympäristönsuojelulainsäädännön ym.
takia, kohdistuu jäljellä olevaan suoluontoon kuitenkin vielä monia uhkia. Monenlainen ihmistoiminta voi
edelleen vähentää jossain määrin soiden määrää, mutta
useammin se vaikuttaa jäljellä olevien soiden laatuun eli
rakenteeseen, toimintaan ja lajistoon. Ojittamattomalla
suolla voidaan tehdä metsänkäsittelyä ja maanpinnan
muokkausta tai ympäröivä maankäyttö aiheuttaa hydrologisia etävaikutuksia. Ojitettujen turvemaiden hakkuut lisääntyvät selvästi tulevaisuudessa, jolloin myös
vaikutukset ympäristöön uhkaavat lisääntyä. Turpeenoton lisäämiseen on myös paineita. Uhkat ovat paljolti
samoja kuin uhanalaistumisen syytkin, mutta eri uhkatekijöiden merkittävyys on jossain määrin muuttunut.
Esimerkiksi yksi merkittävimmistä uhanalaistumisen
syistä, pellonraivaus, on tulevaisuuden uhkana vähemmän merkittävä.
Ilmastonmuutos taas on uusi uhka, jolla arvioidaan
olevan jo lähivuosikymmeninä vaikutusta niihin suoyhdistymiin ja suotyyppeihin, joilla routimisilmiöt muokkaavat suon rakennetta ja kasvillisuutta. Pahimmin

Taulukko 13. Turvemaiden kokonaisala sekä ojittamattoman suon ja ojitetun turvemaan osuudet VMI3−VMI9-tuloksissa. Aluejako on
VMI:ssä käytetyn mukainen eli maan pohjoispuoliskoon on luettu entiset Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Koillis-Suomen ja Lapin metsälautakunnat.
VMI9:ssä rajat noudattelevat metsäkeskusrajoja, ja aikaisemmasta rajanvedosta poiketen entisen Keski-Pohjanmaan metsälautakunnan pohjoisosat on luettu myös maan pohjoispuoliskoon. Lähteet: VMI3–VMI8 Hökkä ym. 2002 ja VMI9 Metsäntutkimuslaitos 2006.
Maan eteläpuolisko

Maan pohjoispuolisko

Koko maa

Ojittamaton Ojitettu Yhteensä Ojittamaton Ojitettu Yhteensä Ojittamaton Ojitettu Yhteensä
%
%
1000 ha
%
%
1000 ha
%
%
1000 ha
VMI3 (1951–1953)
82,3
17,7
3 846
47,4
3 9581)
VMI5 (1964–1968)
52,61)
VMI6 (1971–1974)
36,1
63,9
3 630
VMI7 (1977–1982)
29,3
70,7
3 448
VMI8 (1986–1992)
25,1
74,9
3 437
VMI9 (1996–2003)
22,2
77,8
3 219
1)
Näissä osuuksissa eivät ole mukana luonnonsuojelualueiden suot.

96,1
78,81)
69,3
63,5
61,5
58,7

3,9
21,2
30,7
36,5
38,5
41,3

5 896
5 8211)
5 707
5 571
5 475
5 843

90,6
68,21)
56,4
50,4
47,5
45,7

9,4
31,8
43,6
49,6
52,5
54,3
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9 742
9 7791)
9 337
9 019
8 912
9 062
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Suot

palsasoilla. Maankäyttö on hävittänyt suoyhdistymiä tai
heikentänyt niiden rakenteellista eheyttä ja vesitaloutta
eniten pohjoisboreaalisen vyöhykkeen eteläosissa.
Laadun heikkenemisen arvioitiin yleensä hidastuneen verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, ja uhanalaisuusarviota yleensä lievennettiin kehitysennusteen
(B2-alakriteeri) perusteella. Negatiivinen kehitys ei ole
kuitenkaan kokonaan pysähtynyt. Palsasoilla laadun
heikkenemisen arvioitiin nopeutuvan ilmastonmuutoksen takia, ja uhanalaisuusarviota tiukennettiin kehitysennusteen perusteella. Maankohoamisrannikon soiden
negatiivisen kehityksen arvioitiin jatkuvan samanlaisena
kuin tähänkin asti.
Pellonraivaus ja metsäojitus hävittivät eteläisten keidassoiden laiteita sekä erityisesti lettoisia ja keidassuoalueen aapasoita jo ennen 1950-lukua. Luontotyyppiyhdistelmien uhanalaisuusarviota ei kuitenkaan korotettu
ennen 1950-lukua tapahtuneen negatiivisen kehityksen
perusteella.
Yleisyyden takia uhanalaisuusarviota lievennettiin
viettokeitaiden ryhmällä, eteläisillä viettokeitailla, rahkakeitailla sekä eteläisillä ja pohjoisilla pohjoisboreaalisilla aapasoilla.
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Kuva 27. Uhanalaistumisen syyt (a) ja uhkatekijät (b) suotyyppiryhmillä. Uhanalaistumisen syyt on järjestetty ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne mainitaan tärkeimpänä
syynä (tumma) ja toissijaisesti sen mukaan, montako kertaa
ne ylipäätään on mainittu (tumma ja vaalea). Uhkatekijät ovat
uhkamuutosten vertailun helpottamiseksi samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt. Uhkatekijöiden lyhenteet
on selitetty luvun 3 alussa.

Kuva 28. Uhanalaistumisen syyt (a) ja uhkatekijät (b) soiden
luontotyyppiyhdistelmillä ryhmätasolla. Uhanalaistumisen
syyt on järjestetty ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa
ne mainitaan tärkeimpänä syynä (tumma) ja toissijaisesti sen
mukaan, montako kertaa ne ylipäätään on mainittu (tumma
ja vaalea). Uhkatekijät ovat uhkamuutosten vertailun helpottamiseksi samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt.
Uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.

vaaravyöhykkeessä ovat routarämeet, sekä palsasuot ja
pohjoiset pohjoisboreaaliset aapasuot, joille routarämeet
ovat tyypillisiä. Useita palsoja on havaittu hävinneen 20
vuoden kuluessa palsojen esiintymäalueen etelärajoilla
(Mäkilä ja Moisanen 2007). Ilmaston lämpenemisen aiheuttama metsänrajan nouseminen (ks. luku 3.7.3.3) voi
pitkällä aikavälillä lisätä mätäspintaisen suokasvillisuuden puustoisuutta tunturialueilla. Ilmastonmuutoksen
mahdollisia pitkän aikavälin (satoja vuosia) vaikutuksia suoluontoon on pohdittu erillisessä luvussa (Rauno
Ruuhijärvi).

1957a). Ojitus kohdistui usein esim. korpiin, sararämeisiin ja kangasrämeisiin (Keltikangas ym. 1986). Lettoja
pidettiin viime vuosisadan alkupuolella vielä hyvinä
ojituskohteina (esim. Lukkala 1931). Sittemmin on havaittu, että keskustavaikutteisten lettojen ravinnetalous
on usein sopimaton metsänkasvatukseen (Heikurainen
1985).
Erityisesti 1960-luvun loppupuoli ja 1970-luku olivat
metsäojituksen kiivainta aikaa, mutta uudisojitus jatkui
vielä pitkälle 1990-luvulle (taulukko 13). Ojituksen vaikutuksesta noin 650 000−680 000 ha ohutturpeisia soita
on siirtynyt kivennäismaiden luokkaan (Tomppo 1999;
Hökkä ym. 2002). Sen lisäksi soita on ojitettu metsätalouden käyttöön VMI9:n mukaan noin 4,9 milj. ha.
Erityisen voimakasta ojitus on ollut hemi-, eteläja keskiboreaalisessa vyöhykkeessä (kuvat 29 ja 30).
Hankkeelle laskettujen VMI9-tulosten mukaan soista
oli ojitettuna 1990-luvulla hemi- ja eteläboreaalisella
vyöhykkeellä 79 %, keskiboreaalisella vyöhykkeellä
69 % ja pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä 20 % (Saarinen
2006). Pohjois-Suomessa ojitus on painottunut alueen

Metsäojitus
Metsäojitus on muuttanut suoluontoamme kaikkein
eniten. Suunnitelmallinen soiden ojitus metsänkasvatusta varten käynnistyi viime vuosisadan alkupuolella.
VMI3:n mukaan 1950-luvulla suopinta-alasta oli ojitettu
maan eteläpuoliskossa (Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan
metsänhoitolautakuntien eteläpuolella) 17,7 % eli 681
000 ha ja pohjoispuoliskossa 4,0 % eli 236 000 ha, keskimäärin koko maassa 9,4 % suoalasta (Ilvessalo 1956;
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Kuva 29. Kaikkien turvemaiden (A) ja ojittamattomien soiden (B) kokonaispinta-ala yhtenäiskoordinaatiston
10 km x 10 km ruuduilla.
eteläosiin Kolarin, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen ja Sallan kirkonkylien linjalle saakka (kuva 30). On
huomattava, että tässä hankkeessa aluejako poikkeaa
VMI:ssä käytetystä aluejaosta (taulukko 13).
Liian löysät ojituskriteerit ja niiden puutteellinen
noudattaminen johtivat myös kannattamattomiin ojituksiin (Heikkilä 1984; Keltikangas ym. 1986; Aapala 1989;
Kokko 1989; Eurola ym. 1991; Kalpio 1998; Hökkä ym.
2002). Haittoja aiheutti osaltaan metsätalouden piirissä
käytetty, suoluonnon monimuotoisuutta ja ekologiaa
liikaa yksinkertaistanut suoluokitus (Eurola ja Holappa 1984). Hökän ym. (2002) mukaan puuntuotantoon
soveltumattomien soiden ojituksia on noin 453 000 ha
(n. 9,7 % ojitettujen soiden alasta), pääasiassa maan pohjoispuoliskossa. Valtaosa kannattamattomista ojituksista
keskittyy kahteen karuimpaan kasvupaikkaluokkaan,
jotka yhdessä muodostavat 70 % koko virheojitusten
pinta-alasta. Eurolan ym. (1991) mukaan keidassuoalueella ja eteläisellä aapasuoalueella oli 1980-luvulla
Metsähallituksen (1987) ojitussuositusten vastaisia ojituksia noin 17 %. Kannattamattomiksi tulkittiin puuston
kasvatuksen kannalta liian karujen soiden ojittaminen
(esim. keidasrämeet, lyhytkorsirämeet, rahkarämeet),
useimpien nevojen, sekä lettojen ojittaminen. Eurolan
ym. (1991) mukaan merkittävin ojitusta rajoittava tekijä
oli suon märkyys.
Uudisojitus on käytännössä loppunut ja painopiste siirtynyt kunnostusojituksiin (mm. Päivänen 2007).
Metsähallitus lopetti valtion mailla uudisojituksen 1994
(Korhonen ja Savonmäki 1997) ja vuonna 1997 kestävän
metsätalouden rahoituslain (1094/1996) tultua voimaan
yksityismaiden uudisojitukseen ei ole myönnetty valtion

Ojitusosuus
ei ojitustietoja
< 25 %
25−50 %
50−75 %
> 75 %
© SYKE, © Maanmittauslaitos
lupa nro 7/MML/08

Kuva 30. Ojitettujen turvemaiden osuus kaikista turvemaista yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruuduilla.
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metsänparannusvaroja. Yksityismaiden uudisojitusta on
pyritty vähentämään myös turvemaiden metsänhoitosuositusten (mm. Ruotsalainen 2007) ja metsäsertifioinnin keinoin (Metsäsertifioinnin standardityöryhmä
2003).
Metsälailla (1093/1996, 10§) on rajoitettu tiettyjen, erityisen tärkeiden suoelinympäristöjen metsätalouskäyttöä. Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset rehevät
korvet, Lapin läänin eteläpuoliset letot, vähäpuustoiset
suot ja rantaluhdat ovat saaneet sen myötä lisäsuojaa.
Metsälain elinympäristöjen tunnistamisessa ja ominaispiirteiden huomioon ottamisessa metsätaloustoimissa
on ollut puutteita ja kohteiden laatu on monin paikoin
heikentynyt (Silver ja Kajava 2000; Silver ym. 2008; Päivänen 2001; Kajava ym. 2002; Ohtonen ym. 2005; Pykälä
2007). Metsälakikohteiksi on yleensä tulkittu vain pienialaisia, enintään 1 ha kokoisia esiintymiä. Myös luontotyypin esiintymisen alueellinen runsaus on vaikuttanut
siihen, onko kohde tulkittu metsälain erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Kohteiden kartoituksen kriteerit ja
laatu ovat niinikään vaihdelleet eri metsäkeskuksissa
(Kotiaho ja Selonen 2006, Ruokanen 2008).
Vanhojen ojitusten sekä kunnostus- ja täydennysojitusten vaikutusten arvioidaan olevan tulevaisuudessa
merkittävin uhka sekä suotyypeille, että soiden luontotyyppiyhdistelmille. Kunnostusojitusten yhteydessä
yksittäisille vielä ojittamattomille suolaikuille saatetaan edelleen kaivaa ojia (mm. Silver ym. 2008). Pääosin ojituksen vaikutus ojittamattomiin suonosiin tulee
hydrologisten etävaikutusten kautta. Valtioneuvoston
hyväksymän kansallisen metsäohjelman 2015 mukaan
tavoitteena on kunnostusojittaa turvemaita 100 000 ha
vuosittain (Maa- ja metsätalousministeriö 2008). Vuonna
2005 kunnostusojituspinta-ala oli 68 800 ha (Metsäntutkimuslaitos 2006).
Metsänkasvatuksen kannalta kannattamattomia
ojituskohteita ei turvemaiden metsänhoitosuositusten
mukaan tulisi kunnostusojittaa (Maa- ja metsätalousministeriö 1999; Päivänen 2007; Ruotsalainen 2007). Tällaisia voivat olla etenkin karujen rämeiden, nevarämeiden
ja nevojen ojitukset. Palautumista takaisin toimivaksi
suoekosysteemiksi voi siis pitkällä aikavälillä tapahtua.
Lähitulevaisuudessa tämä ei kuitenkaan lisää luonnontilaisten suotyyppien pinta-alaa. Ojitus on usein muuttanut pysyvästi pintaturpeen ominaisuuksia ja usein
alueella on kauempana toimivia ojia, jotka muuttavat
edelleen veden virtailua.
Muu metsätalouskäyttö
Ojittamattomien puustoisten soiden metsänkäsittely
(hakkuut, maanmuokkaukset uudistamisen yhteydessä)
heikentää suoluontotyypin laatua. Tätä ei ole toistaiseksi
kuitenkaan juuri tarkasteltu suoluonnon muutostekijänä. Metsätaloustoimia on tehty yleisesti suoyhdistymien puustoisilla reunaosilla sekä suon ja kivennäismaan
vaihettumisvyöhykkeillä. Monet pienialaiset paikalliset suoyhdistymät ja kausikosteikot on käsitelty osana
suurempia metsätalouskuvioita. Luontotyyppitasolla
ojittamattomien soiden metsänkäsittely on kohdistunut
voimakkaimmin korpiin ja minerotrofisiin rämeisiin.
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Uhanalaisuusarviointia varten laskettujen VMI9-tulosten mukaan (Saarinen 2006) Etelä-Suomessa (hemi-,
etelä- ja keskiboreaalinen vyöhyke) 62 %:lla ojittamattomien korpien pinta-alasta on tehty hakkuita viimeisen
30 vuoden aikana. Pohjois-Suomessa osuus oli 12 % ja
koko maassa 39 %. Viimeisen 10 vuoden aikana erilaisia
metsätaloustoimia oli tehty Etelä-Suomessa 25 %:lla,
Pohjois-Suomessa 4 %:lla ja koko maassa 16 %:lla ojittamattomien korpien pinta-alasta. Metsätaloustoimet
ovat olleet taimikonhoitoa, harvennusta, keinollista ja
luontaista uudistamista, ylispuiden poistoa tai erikois-,
harsinta- tai verhopuuhakkuita. Korvissa uudistukseen liittyy usein maanpinnan käsittely, esimerkiksi
ojitus- tai naveromätästys. Ojittamattomien rämeiden
pinta-alasta oli VMI9-tulosten mukaan tehty hakkuita
viimeisen 30 vuoden aikana Etelä-Suomessa 34 %:lla,
Pohjois-Suomessa 18 %:lla ja koko maassa 26 %:lla.
Viimeisen 10 vuoden aikana metsätaloustoimia (taimikonhoitoa, ylispuiden poistoa, harvennusta, keinollista
tai luontaista uudistamista tai erityis- tai harsintahakkuita, taimikonhoitoa) oli tehty Etelä-Suomessa 8 %:lla,
Pohjois-Suomessa 2 %:lla ja koko maassa 5 %:lla. Erot
eri rämetyyppien välillä ovat suuria. Ojittamattomista
rämeistä eniten oli käsitelty kangasrämeitä, joista EteläSuomessa 62 %:lla oli tehty hakkuita viimeisen 30 vuoden ja 19 %:lla erilaisia metsätaloustoimia viimeisen 10
vuoden aikana. Seuraavaksi eniten oli käsitelty korpi- ja
pallosararämeitä sekä isovarpurämeitä. Tupasvilla- ja
rahkarämeillä metsänkäsittely on ollut vähäistä.
Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja
luonnonsuojelulain (1096/1996) suojeltavien luontotyyppien (tervaleppäkorvet) ohella myös eräiden muiden harvinaisten suoluontotyyppien ojituksia on pyritty
vähentämään metsäsertifiointikriteerien avulla (Metsäsertifioinnin standardityöryhmä 2003). Näihin luetaan
luonnontilaiset, runsaasti lahopuuta sisältävät korvet,
metsäluhdat ja puuttomat tai vähäpuustoiset letot Lapin
läänissä, silloin kun ne ovat "tärkeimpien ominaisuuksiensa kannalta luonnontilaisia, enintään yhden hehtaarin suuruisia ja selvästi maastossa havaittavia ja tunnistettavia". Puustoa voidaan kuitenkin kriteerien mukaan
käsitellä harvennushakkuin ja uudistaa suojuspuu- tai
poimintahakkuin.
Metsätaloustoimet vaikuttavat tulevaisuudessakin
suoyhdistymien ja ojittamattomien soiden, etenkin
korpien ja runsaspuustoisimpien rämeiden laatuun.
Esimerkiksi pienialaiset, hakkuin käsitellyt, ojittamattomat korvet rinnastetaan suometsien hoitosuosituksissa
(Ruotsalainen 2007) ojitettuihin turvemaihin. Hakkuut ja
muut metsänuudistamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten
maanpinnan muokkaus voivat siis edelleen heikentää
laatua etenkin niissä korvissa, jotka eivät sisälly metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Vaikka itse
suokohteeseen ei kohdistuisi metsätaloustoimia, viereisillä kuvioilla tehdyt hakkuu- ja maanmuokkaustoimet
voivat vaikuttaa sen vesitalouteen tai pienilmastoon.
Soiden maatalouskäyttö
Pellonraivaus on ollut yksi merkittävimmistä suoluontoa muuttavista tekijöistä etenkin Etelä-Suomessa ja toi-

Etelä-Suomen pienialaisia lettoja. Osin kehitys voi olla
myös luontaista tai happamasta laskeumasta johtuvaa.
Vesitalouden häiriintyminen ympäröivän maankäytön
seurauksena kiihdyttää laadun heikkenemistä.
Turpeenotto
Turpeen käyttö oli ennen 1950-lukua pääasiassa pienimuotoista paikallista kotitarvekäyttöä. Kuiviketurpeen
nosto ei juurikaan vaikuttanut soiden hydrologiaan, osin
se jopa loi karuille suoyhdistymille ohutturpeisempia
laikkuja, joista vaateliaammat kasvilajit löysivät kasvupaikkoja joksikin aikaa. Teollinen turpeenotto kasvoi nykyisiin mittasuhteisiin 1970-luvun energiakriisin
myötä. Energiakäytön ohella turvetta korjataan kasvu- ja
ympäristöturpeeksi. Pääosin turpeenotto on vaikuttanut suoluontoon paikallisesti, mutta eräillä seuduilla
(mm. Pohjanmaa, kuva 31) vaikutus on ollut suurempi.
Polttoturpeenottoon parhaiten soveltuva vyöhyke on
maan keskiosissa Pohjois-Satakunnan, Pohjanmaan ja
Pohjois-Karjalan alueilla, mutta myös muualla Suomessa
on polttoturpeen nostoon soveltuvia alueita (Virtanen
ym. 2003). Parhaita kasvuturvesoita ovat Lounais-Suomen keidassuot. Turpeenotto on kohdistunut erityisesti
suuriin, paksuturpeisiin soihin. Turpeenoton arvioidaan

Turpeenottoalueet (ha)
< 50
50−100
100−250
250−500
500−750
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Kuva 31. Turpeenottoalueiden kokonaispinta-ala yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruuduilla. Lähtöaineisto:
CORINE Land Cover 2000 -aineisto (Suomen ympäristökeskus 2007).
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sen maailmansodan jälkeen Pohjois-Suomen lettoalueilla. Viime vuosisadan puoliväliin mennessä suoluonnon
muutokset johtuivat metsäojituksen ohella pääosin
maanviljelypinta-alan kasvattamisesta. Jo vuonna 1950
viljeltyjä turvemaita arvioitiin olevan 500 900 ha (Maataloushallitus 1954). 1800-luvun alkupuolella suoviljelyä
harjoitettiin Länsi-Suomessa kydön polttona, Itä-Suomessa poltettiin suokaskia (Soininen 1974). 1800-luvun
lopulla suopeltojen ojitus ja raivaus oli levinnyt ympäri
maata. Vuonna 1894 perustettiin Suomen suoviljelysyhdistys edistämään soiden viljelyä. Keskinkertaisesti
maatuneet ruskosammal-saraturvesuot ja saraturvesuot soveltuivat parhaiten viljelysmaaksi. Viljelykäyttö kohdistuikin erityisesti lettoisiin soihin ja reheviin
korpiin, mutta myös ruohoisia ja saraisia soita otettiin
paljon viljelyyn. Monien eteläisten keidassoiden laiteet
ja keidassuoalueen minerotrofiset suot menettivät luonnontilansa jo tuolloin. Myös karuja, rahkaisia soita raivattiin ja kydötettiin erityisesti Länsi-Suomessa, etenkin
Pohjanmaalla, vaikka niiden soveltuvuus viljelymaaksi
oli heikompi. Soiden monimuotoisuuden kannalta tuhoisa vaihe tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, jolloin siirtoväki ja rintamamiehet raivasivat kymmeniä
tuhansia hehtaareja peltoja viljelykelpoisille soille Itä- ja
Pohjois-Suomen lettoalueilla.
Eri lähteissä on esitetty hyvinkin erilaisia arvioita suoviljelyyn otetusta pinta-alasta. Yleisesti on arvioitu, että
noin 0,7−1,0 milj. ha soita on raivattu pelloksi (Myllys ja
Sinkkonen 2004; Vasander 2006). Pellonraivauksen on
arvioitu olevan edelleen merkittävä tulevaisuuden uhka
erityisesti maankohoamisrannikon suoluonnolle.
Toisin kuin pellonraivaus, karjatalouteen liittynyt
niitto ja laidunnus ei tuhonnut suoekosysteemiä. Merkittävää osaa Suomen soista, erityisesti nevoista ja letoista
on jossain vaiheessa laidunnettu ja niitetty (Linkola 1995;
Pykälä 2001; Vainio ym. 2001). Soiden niitto- ja laidunkäyttöön liittyi yleisesti, varsinkin Pohjois-Suomessa
tulvittaminen (paiseniityt, valuntaniityt). Usein myös
puustoa ja pensaita raivattiin. Nykyisin on jäljellä vain
noin 50 ha laidunnettuja tai niitettyjä suoniittyjä (osa 2,
luku 7.9). Karjatalouskäytöllä on ilmeisesti ollut suuri
vaikutus suoluontoomme ja suolajiston runsaussuhteisiin, mutta vaikutukset eri suotyyppeihin tunnetaan
puutteellisesti, ja monien suokasvien suhtautumisesta
niittoon ja laidunnukseen on osin ristiriitaisia tietoja.
Niitto ja laidunnus ovat vaikuttaneet suokasvillisuuden monimuotoisuuteen myönteisesti, sillä avoimuuden lisääntyminen ja sammalpeitteen rikkoutuminen on
mahdollistanut kilpailukyvyltään heikompienkin suolajien menestymisen. Perinteisen niiton ja laidunnuksen loppuminen on aiheuttanut umpeenkasvua etenkin Etelä-Suomen jäljellä olevilla pienialaisilla letoilla,
erityisesti välipintaletoilla, lettokorvilla ja lettorämeillä
(Heikkilä, H. 1991; 1992; 1998; Heikkilä, R. 1992; Pykälä
2001). Umpeenkasvua on todettu myös Pohjois-Suomen
letoilla niiton päätyttyä (Kulmala 2005). Jossain määrin
umpeenkasvua on arvioitu tapahtuneen myös avoluhdilla ja eteläisillä välipintaisilla aapasoilla.
Umpeenkasvu, lajiston taantuminen ja karuuntuminen uhkaavat tulevaisuudessakin erityisen voimakkaasti

vaikuttaneen eniten Etelä-Suomen keidassoihin ja keskiboreaalisiin aapasoihin. Suotyypeistä se on vaikuttanut
merkittävimmin karuihin rämeisiin, nevarämeisiin ja
nevoihin.
Thule-instituutissa tehdyn tuoreen selvityksen mukaan turpeenottoon on käytetty toistaiseksi noin 110 000 ha
suota. Tuotannossa ja valmisteluvaiheessa on tästä lähes
80 000 ha ja tuotannosta poistunut noin 30 000 ha (Luonnontila 2008). Sekä energia- että ympäristö- ja kasvuturpeen kysynnän on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa
(Flyktman 2007; Turveteollisuusliitto 2007). Geologian
tutkimuskeskuksen (GTK) laskelmien mukaan teknisesti käyttökelpoista turvetta on Suomen turvemailla 1,2
miljoonalla hehtaarilla (Virtanen ym. 2003). Teknisesti
käyttökelpoisessa pinta-alassa ei ole otettu huomioitu
luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyviä luparajoitteita eikä taloudellisia kannattavuuskysymyksiä. GTK:n
tähän mennessä tutkimista soista energiaturpeenottoon
teknisesti käyttökelpoinen turvemaa-ala on noin 440 000
hehtaaria. Energiaturpeen osuus käytetystä turpeesta on
ollut yli 90 prosenttia.
Tulevaisuudessa turpeenotto voi lisätä suoluonnon
uhanalaisuutta, jollei toiminnan suuntaamisessa luonnontilansa jo peruuttamattomasti menettäneille soille
onnistuta ja turpeenoton etävaikutuksia riittävällä tavalla torjuta. Turpeenotto uhkaa edelleen erityisesti eteläisiä kilpi- ja viettokeitaita, rahkakeitaita, keskiboreaalisia
aapasoita ja eteläisiä pohjoisboreaalisia aapasoita (Peräpohjolan aapasoita). Suotyypeistä turpeenotto uhkaa
etenkin suoyhdistymien keskustojen nevoja, nevarämeitä ja rämeitä. Uhkaa on viime aikoina lisännyt paine
turpeen energiakäytön lisäämiseen. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavoituksen
ohjeistuksen avulla turpeenottoa on pyritty kohdentamaan ensisijaisesti jo ojitetuille soille (Ympäristöministeriö 2001; 2002). Turpeenotto uhkaa kuitenkin edelleen
erityisesti laajempien suoalueiden ojittamattomia suon
osia.
Muu maankäyttö
Erilaisen rakentamisen (asutus, rantarakentaminen, tieverkostot, kaatopaikat ym.) alle arvioidaan jääneen noin
40 000 ha suota (Vasander 1998). Suoluonnon kannalta
rakentamisen alle jäänyttä suopinta-alaa oleellisempaa
on, että rakentaminen ja tieverkostot ovat pirstoneet suoalueita ja vaikuttaneet jäljellä olevien soiden ekohydrologiseen tilaan ja suolajiston elinolosuhteisiin etenkin
Etelä-Suomessa. Pysyviä metsäteitä oli rakennettu tilastojen mukaan vuodesta 1949 vuoden 2001 loppuun
yhteensä 126 000 km (Uotila 2003). Rakentaminen uhkaa
tulevaisuudessakin jättää alleen ja pirstoa jäljellä olevia
suoalueita.
Merkittäviä määrällisiä ja laadullisia muutoksia suoluonnossa ovat aiheuttaneet vesirakentaminen (esim.
tekoaltaiden rakentaminen, tulvan torjunta, ruoppaukset, perkaukset, purouomien oikaisut, rantavyöhykkeen
rakenteellinen muuttaminen) sekä vesien äärellä sijaitsevilla luhtaisilla suotyypeillä myös vesien säännöstely,
joka poistaa luonnollisen tulvarytmin. Tekoaltaiden alle
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on jäänyt Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla noin 60 000
ha soita, etenkin aapasoita. Purouomien perkaukset ja
oikaisut ovat heijastuneet mm. korpien ja metsäluhtien
määrään ja laatuun etenkin Etelä-Suomessa. Vesistöjen
rantojen ruoppaukset ym. ovat vaikuttaneet rantaluhtien
määrään ja laatuun. Tulevaisuudessa vesirakentaminen
ja vesistöjen säännöstely uhkaavat edelleen etenkin vesien äärellä esiintyviä luhtia ja luhtaisia soita. Uusien
tekoaltaiden rakentaminen Pohjois-Suomeen ja Pohjanmaalle nousee energiapoliittisessa keskustelussa yhä
uudelleen esille. Pohjoisen uudet tekoaltaat jättäisivät
alleen aapasuoluontoa, mm. lettoja.
Paikoin pohjaveden otto on alentanut ympäröivien
soiden suovedenpinnan tasoa, ja toisinaan vaikutukset
voivat ulottua kauemmaksikin (Heikkilä, H. ym. 2001).
Herkimmin vaikutukset näkyvät lähdevaikutteisilla
soilla, kuten paikallisten suoyhdistymien lähdesoilla ja
muilla pohjavesivaikutteisilla soilla, kausikosteikoilla,
aapasoiden lähdevaikutteisilla reunoilla, lähteisillä suotyypeillä ja Etelä-Suomen pienialaisilla letoilla. Myös
tulevaisuudessa pohjavedenotto voi edelleen heikentää
paikallisesti soiden vesitaloutta.
Pohjois-Suomessa mm. turismin ja porotalouden aiheuttama maastoliikenne on aiheuttanut paikallisesti
ajouria ja kulumista, ja tämä uhka voi tulevaisuudessa
lisääntyä. Etelä-Suomessakin maastoajo moottoriajoneuvoilla on paikoin aiheuttanut pysyviä vaurioita soille.
Porolaidunnus on kuluttanut etenkin palsasoilla routarämeiden jäkälikköjä. Laidunnus voi myös aiheuttaa
palsakumpujen eroosiota ja nopeuttaa palsojen sulamista. Nämä tekijät eivät ole kuitenkaan johtaneet yksinään
minkään Pohjois-Suomen suoluontotyypin uhanalaistumiseen. Ruohoja, saroja ja heiniä kasvavat suot ovat
porojen kesälaitumia (Nieminen ym. 1998), mutta tämän
ei kuitenkaan ole katsottu olleen uhka soille.
Ilmansaasteiden mahdolliset vaikutukset
suokasvillisuuteen
Rehevöittävä laskeuma saattaa olla tulevaisuuden uhka
lähinnä ombrotrofisilla soilla (keidassuot, keidasrämeet,
kuljunevat, ombrotrofiset lyhytkorsinevat). Ravinnelaskeuman suoranaisista vaikutuksista Suomessa ei ole
käytettävissä tutkimustuloksia, mutta esimerkiksi EteläRuotsista ja Tanskasta on havaintoja puuston lisääntymisestä luonnontilaisilla keidassoilla (Ihse ym. 1992; 1996;
Åberg 1992; Aaby 1994; Gunnarsson ym. 2002).
Etelä-Ruotsissa on havaittu keidassuon pintaturpeen
nopeutunutta sekundääristä hajotusta viime vuosikymmeninä, minkä syyksi oletetaan typpilaskeumaa sekä
teollisuus- ja maatalouspölyä, jotka kiihdyttävät pintaturpeen hajoamista (Franzén 2006). Franzénin tutkimusten mukaan Etelä-Ruotsin suurimman keidassuon,
Komossen pinta on laskenut 10–15 cm 35 vuodessa.
Suomesta ei ole vielä kuvattu vastaavaa ilmiötä, ellei
oteta huomioon havaintoja, joiden mukaan suon korkeuskasvu on keidassoilla eräissä tapauksissa päättynyt
tai hidastunut. Ruotsin kaltaisia tapauksia voisi todennäköisesti löytyä ainakin laakio- ja kilpikeitailta LänsiSuomesta etenkin paikoilta, joissa on korkeita kermejä ja

Ilmastonmuutoksen mahdollisia
vaikutuksia suokasvillisuudessa
Rauno Ruuhijärvi
en rämeiden vallitsemaa aapasuoaluetta, voi jo nykyisellään
edustaa keidassoihin johtavan kehityksen alkuvaihetta. Siihen
viittaa viettokeitaiden yleisyys alueen sisämaata termisesti
mereisemmässä länsiosassa ja myös keskiboreaalisten aapasoiden luonteenomaisin kasvi, kalvakkarahkasammal, joka
kasvaa yleisenä Länsi-Euroopan keidassoilla. Välipintasoiden
rahkoittuminen ilmaston lämmetessä on todennäköistä ja
lopputuloksena on kilpi- tai viettokeidas. On myös syytä
epäillä, että turpeen kertymisen maksimi on jo nyt keskiboreaalisen vyöhykkeen välipintasoilla, vaikka se aikaisemmin
on ollut etelämpänä keidassoilla.
Pohjoisboreaalisten aapasoiden vyöhyke on rimpinevojen
valta-aluetta. Runsaat lumen sulamisvedet määräävät soiden
jänne- ja rimpirakenteen. On mahdollista, että pohjoisboreaaliset aapasuot säilyttävät nykyisen rakenteensa myös ilmaston lämmetessä, koska on oletettavissa, että valuvesien
määrä ei vähene. Vesimäärän lisäys voi jopa johtaa ruopparimpien ja allikoiden yleistymiseen. Peräpohjolan aapasoiden rimmet näyttävät kestävän muuta suopintaa paremmin
kesän kuivat kaudet ilman kasvillisuuden muutosta. Vaikka
rimmestä haihtuu saman verran vettä kuin järvistä, niiden
kosteus säilyy, koska myös rimmen pinta laskee ja tiivistyy.
Myös kausikuivia suotyyppejä, kuten paakkurahkasammalnevoja (S. compactum) saattaa kehittyä. Rahkajänteisiin ei enää
muodostu pitkäaikaista routaa, jolloin puuston elinolot paranevat. Puusto voi vallata alaa myös reunaosien rämeillä,
joilla väli- ja mätäspinnan osuus helpoiten lisääntyy.
Metsä-Lapin aapasuoalueella on jo nyt runsaasti viettokeitaita ja niiksi kehittyviä aapasoita tai suon osia. Jänteissä
yli kesän säilyvä routa on ainakin yksi syy, joka estää minerogeenisten tulvavesien pääsyn suolle. Alue on myös keskimäärin karumpaa kuin Peräpohjola. Ilmaston lämmetessä
keidassuokehitys niille sopivilla paikoilla voi nopeutua ja pysyvä routa hävitä jänteistä ja pounikoista sekä allikkoiden ja
ruopparimpien osuus lisääntyä termokarsti-ilmiöiden takia.
Männyt viihtyvät turvealustalla roudan sulaessa entistä paremmin (Eurola 1969), jolloin rämeet valtaavat alaa.
Soiden sporadinen ikirouta reagoi ilmaston muutoksiin
kasvillisuutta herkemmin. Palsojen ja pounikoiden sulamista
on Tunturi-Lapissa tapahtunut jo kymmeniä vuosia (Ruuhijärvi 1962). Sulaneesta palsasta jää jäljelle tavallisesti märkä
rimpi tai termokarstiallikko (Luoto ja Seppälä 2003). Uusia palsoja ei ole syntynyt vastaavasti, ja rimpiin ilmestyvät
palsan aihiot ovat nykyilmastossa tavallisesti lyhytaikaisia
(Ruuhijärvi 1960). Pounikoiden ikirouta on tyypillisempää
Tunturi-Lapissa kuin Metsä-Lapissa. Sen määrään vaikuttaa
ensisijassa lumipeitteen paksuus. Lumen pinnan taso määrää
myös kasvillisuuden korkeuden. Rahkapounikot säilyvät paremmin roudassa kuin varpupounikot, joita sulattavat tavallisesti runsaammat lumensulamisvedet. On mahdollista, että
ilmaston lämmetessä tämä kasvillisuus korvautuu kokonaan
erilaisilla rämeillä ehkä lyhyessäkin ajassa. Palsojen esiintymistä muuttuvassa ilmastossa on mallinnettu ja osoitettu,
että neljän asteen keskilämpötilan nousu tulee sulattamaan
Pohjois-Fennoskandian palsat mahdollisesti jo tällä vuosisadalla (Fronzek ym. 2006). Yksittäinen palsa voi hävitä
muutamassa vuodessa, kun routaydin alkaa rimmen tasossa
sulaa (Zuidhoff 2002). Toisaalta suuret palsat ja palsaryhmät
ovat kestävämpiä. Palsojen ja pounikoiden sulaessa soiden
aapasuopiirteet lisääntyvät.
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Vuoden keskilämmön on arvioitu nousseen viime vuosisadalla vajaalla asteella. Useissa malleissa (IPCC) on ennustettu
neljän asteen nousua pohjoisille leveyksille tällä vuosisadalla. Samalla ennustetaan sademäärän lisääntyvän erityisesti
vuoden talvikaudella. Helteisinä kesinä voi olla kuivakausia.
Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa kuivakeväinen itämerentyyppinen ilmasto korvautunee kosteammalla keskieurooppalaistyyppisellä.
Miten suot reagoivat tähän muutokseen? Luonnontilaiset
suot ovat turpeen kertyessä jatkuvassa muutoksessa. Kasvillisuudessa se kuitenkin näkyy hitaasti ja yleensä vasta hydrologisten muutosten jälkeen On kuitenkin tapauksia, joissa
suon kypsyysvaihe on nykyilmastossa jo saavutettu. Suon
korkeuskasvu päättyy tai ainakin huomattavasti hidastuu,
kun kosteuserot suon pienmuotojen välillä muodostuvat
suokasvien kannalta ääreviksi. Tämä johtaa mätäspinnoilla
rahkanäivesammalen (Mylia anomala), jäkälien ja varpukarikkeen runsastumiseen sekä kuljujen ja rimpien maksasammal- ja ruoppapintoihin. Näin on tapahtunut jo joillakin
laakiokeitailla, yleisesti Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan
allikkoisilla ja ruoppakuljuisilla kilpikeitailla ja Peräpohjolan
ja Lapin ruopparimpisillä ja rahkajänteisillä aapasoilla sekä
suurilla pohjoisilla viettokeitailla. Uutta turvetta syntyy välipinnallakin vain sarojen juurista, kun sammalet kuolevat
tiheän ja paljon kariketta tuottavan kenttäkerroksen alla. Ilmiö on tyypillinen ohutturpeisimmilla rinnesoilla, joilla koko
turvekerros on hapekas (Auer 1922; Havas 1961). Turpeen
kasvua ei myöskään näytä tapahtuvan Lapin routarämeiden
varpupounikoissa. Mainituissa tapauksissa suot toimivat nykyilmastossa pikemminkin hiilen lähteinä kuin nieluina. Tässä
kirjoituksessa ei puututa soiden hiilitalouteen.
Ennusteiden mukaisten ilmastoparametrien vertaaminen
keidassoiden nykyisiin esiintymisalueisiin ja soiden rakenteisiin viittaa siihen, että keidassuot voivat uudessa ilmastossa
hyvin. Ne kasvavat entistä nopeammin korkeutta ja laajenevat. Suomen eteläboreaalisessa vyöhykkeessä voi ojitukselta
säilyneillä soilla vallita kaukaisessa tulevaisuudessa laakiokeitaiden kaltainen suoyhdistymätyyppi, jossa mätäs-, väli- ja
kuljupintojen ero on vähäinen ja puustoa niukasti. Länsi- ja
Keski-Euroopan keidassoilla tyypilliset kalvakka-, puna- ja
rusorahkasammal (Sphagnum papillosum, S. magellanicum
ja S. rubellum) yleistynevät meilläkin ruskorahkasammalen
(S. fuscum) kustannuksella ensin Lounais-Suomessa. Ruoppakuljut ja allikot voivat olla nykyistä runsaampia talvisateiden
ja sulamisvesien takia etenkin suurilla soilla samaan tapaan
kuin esimerkiksi Baltian maiden länsiosissa ja eteläisessä Länsi-Siperiassa. Reunaluisut ovat hyvin kehittyneitä ja
puustoisia. Laiteet ovat märkiä ja minerotrofiset saranevat
saattavat säilyä keidassoiden ympärillä runsaiden valuvesien
takia. Nykyiset rahka- ja metsäkeitaat kuperoituvat. Mikäli
sademäärä ei lisäänny on tuloksena kuivahko, välipintojen
vallitsema keidas. Kilpikeitaiden muuttuminen laakiokeitaiksi voi tapahtua nopeimmillaan vuosisadoissa, mutta uusien
kilpikeitaiden syntyminen voi vaatia vuosituhansia. Suomalainen kilpikeidas eli konsentrinen kermikeidas saattaa uhanalaistua. Lounais-Suomen laakio- ja kilpikeitailla on useita
esimerkkejä siitä, miten uusi keidassuopatja on alkanut kasvaa vanhan morfologian päälle muodostaen uuden hydrologisesti itsenäisen keskustan ja reunaluisun.
Suomen keskiboreaalinen vyöhyke, joka on välipintaisten
kalvakkanevojen, lyhytkorsinevojen, saranevojen ja vastaavi-

ruoppakuljuja. Suot ovat muuttuneet Suomessa ojitusten
takia 1900-luvun jälkipuoliskolla niin nopeasti ja voimakkaasti, että samanaikaiset ilman saasteista mahdollisesti aiheutuneet muutokset suokasvillisuudessa ovat
jääneet huomaamatta ja tutkimatta.
Sateen ja sen myötä myös metsä- ja tunturijärvien
happamoituminen todettiin Skandinaviassa 1960-luvulla ja pian myös Suomessa. Syynä olivat rikin ja typen
päästöt fossiilisista polttoaineista ja liikenteestä. Päästöjä
on rajoitettu 1980-luvulta alkaen, ja rikin päästöt ovat
vähentyneet alle puoleen ja typenkin päästöt pienentyneet. Palautumista on tapahtunut (mm. Vuorenmaa
2007), mutta pahoin happamoituneet alueet kärsivät
edelleen.
Eri puolilla eteläistä Ruotsia on havaintoja minerotrofisten soiden, etenkin lettojen happamuuden lisääntymisestä ja johtokyvyn laskusta sekä lettosammalten
vähenemisestä puolessa vuosisadassa täysin luonnontilassa säilyneillä soilla (Hedenäs ja Kooijman 1996; Gunnarsson ym. 2000). Tutkijoiden mukaan muutosta ei selittänyt suon luontainen kehitys. Samanlaisia vaikutuksia
voi olla myös laiduntamisen ja niiton loppumisella sekä
veden pinnan laskulla, joita monet tutkijat ovat kuvanneet. Luonnostaan happamien rahkasammalvaltaisten
keidassoiden ja karujen minerotrofisten soiden happamuus ei ole muuttunut.
Etelä-Suomessa on todettu Ruotsin kaltainen lettokasvien väheneminen tai häviäminen, mutta syynä on
yleensä pidetty pellonraivausta, metsäojitusta tai laiduntamisen ja niiton jälkeistä kasvillisuuden muutosta
(Heikkilä, R.1992; Heikkilä, H. ja Heikkilä, R. 2002; Heino
ym. 2005). Happamoitumisen mahdollista vaikutusta ei
kuitenkaan ole syytä sulkea pois, koska lettokasvillisuuden muutos on pohjoisessa pienen laskeuman alueella
harvinaisempaa kuin etelässä. Seurantatiedot Laatokan
Karjalan Hiisjärven luonnonpuistosta osoittavat suuria
muutoksia lettokasvillisuudessa 1930-luvulta nykypäivään, sillä välipintaiset heterahkasammal-, kultasammal- ja rassisammalletot olivat muuttuneet rämerahkasammalen (Sphagnum angustifolium) luonnehtimaksi
karummaksi lettopinnaksi ja monet lettokasvit olivat hävinneet tai vähentyneet (Brandt 1933; Tuomikoski 1935;
Pankakoski 1939; Ala-Risku 2002). Kasvillisuusmuutoksiin voi olla syynä myös soiden luontainen sukkessio.

3.3.3.4

Suoluonnon lajistomuutokset

Monenlainen maankäyttö on aiheuttanut suoluonnon
pirstoutumista. Erityisen voimakasta se on ollut hemi-,
etelä- ja keskiboreaalisessa vyöhykkeessä. Pirstoutumisen vuoksi suolajeille elinkelpoisen elinympäristön
kokonaismäärä vähenee, yksittäisten elinympäristölaikkujen koko pienenee ja eristyneisyys (isolaatio) kasvaa
(Kallio ja Aapala 2001; Hanski 2007). Samalla monimuotoisuuden kannalta merkittävät luonnontilaiset soiden
ja metsien vaihettumisvyöhykkeet ovat harvinaistuneet
(Aapala ja Lindholm 1999; Keränen ym. 1995; Kallio ja
Aapala 2001). On mahdollista, että suoluonnon aluetason muutokset vielä voimistavat soiden käytön aiheut-

98

Suomen ympäristö 8 | 2008 Osa 1

tamia negatiivisia vaikutuksia suolajien populaatioiden
elinvoimaisuuteen. Suoluonnon alueellisen rakenteen
muutoksen aiheuttamia ekologisia seurauksia on tutkittu Suomessa vähän. Tiedot suolajiston taantumiskehityksestä viittaavat siihen, että nykyinen ojittamattomien soiden verkosto ei Etelä-Suomessa kykene pitkällä
aikavälillä ylläpitämään kaikkien suolajien elinvoimaisia
populaatioita (Kallio ja Aapala 2001).
Valtakunnallisesti hävinneitä, uhanalaisia ja silmälläpidettäviä suolajeja on yhteensä 217, joista 123 on
ensisijaisia ja 94 toissijaisia suolajeja (Rassi ym. 2001;
Aapala 2001d). Uhanalaisessa ja silmälläpidettävässä
suolajistossa on eniten letto-, lähteikkö- ja korpilajistoa.
Korpien uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit ovat pääosin maksasammalia ja jäkäliä, joille kostea pienilmasto
ja lahopuun esiintyminen ovat olennaisia tekijöitä. Lettojen ja lähteisten elinympäristöjen uhanalainen lajisto on
etupäässä lehtisammalia ja putkilokasveja. Rämeet ovat
tärkeä elinympäristö monelle uhanalaistuneelle hyönteiselle, kuten perhosille (Rassi ym. 2001; Aapala 2001d;
Pöyry 2001). Alueellisesti uhanalaisten lajien tarkastelu
osoittaa, että suolajisto on alueellisesti uhanalaistunut
etenkin hemi-, etelä- ja keskiboreaalisessa vyöhykkeessä
(Aapala 2001d; Ympäristöhallinto 2001).
Myös yleisemmässä suolajistossa on todettu taantumista. Valtakunnan metsien inventoinnin lajiseurantojen
tulokset (Reinikainen ym. 2000) osoittavat monien soiden
yleisimpien lajien keskipeittävyyksien ja/tai yleisyyden
alentuneen 1950-luvulta 1990-luvulle, erityisesti EteläSuomessa. Tällaisia lajeja ovat mm. nevojen suursarat
(mm. jouhisara, Carex lasiocarpa, juurtosara, C. chordorrhiza, pullosara, C. rostrata), raate (Menyanthes trifoliata),
isokarpalo (Vaccinium oxycoccos), luhtavilla (Eriophorum
angustifolium), rahkasara (C. pauciflora), sammalista mm.
kalvakkarahkasammal (Sphagnum papillosum).
1900-luvun jälkipuoliskolta on havaintoja puuston
kasvun lisääntymisestä ojittamattomilla soilla. Minerotrofisilla soilla syynä lienee useimmin niiton ja laidunnuksen loppuminen (Vasari 1988; Ala-Risku 2002;
Laine 2003) tai muutokset vesitaloudessa. Keidassoilla,
joiden rämepuustot ovat tihentyneet ja koivu yleistynyt
Länsi-Ruotsissa, Tanskassa ja Etelä-Suomessa (Ihse ym.
1992; 1996; Åberg 1992; Aaby 1994; Gunnarsson ja Rydin
1998; Gunnarsson ym. 2002; Tuominen ja Aapala 2001),
yksi mahdollinen syy voi olla edellä mainittu hajotuksen lisääntyminen pintaturpeessa, joka mahdollisesti on
typpilaskeuman aiheuttama. Männyn runsastumista voi
edistää myös kesien kuivuus, mutta koivu on tyypillinen
lannoituksesta hyötyvä laji. Muita lajeja, jotka näyttävät yleistyvän keidassoilla ovat kalvakkarahkasammal
ja kurjenrahkasammal (S. pulchrum) (Heikkilä, R. 2006).
Erityisesti laajat keidas-, aapa- ja palsasuot ovat
monimuotoisen suolinnuston elinympäristöjä. Monien
suolintujen kantojen on todettu viime aikoina taantuneen (Virkkala ja Rajasärkkä 2001; Rajasärkkä 2006;
Rajasärkkä 2006, suullinen tiedonanto). Syitä kantojen
taantumiseen voi olla monia, eikä niitä kaikelta osin vielä
tunneta. Muuttolinnuilla taantumisen syyt voivat liittyä
myös muualle kuin pesimäympäristöön. Suoluonnon
muutosta on kuitenkin pidetty yhtenä syynä kantojen
taantumiseen. Suoluonnon muutokset ovat aiheutta-

neet joskus myös muutoksia lintujen elintavoissa, esim.
kurjen on todettu siirtyneen suoyhdistymiltä enemmän
rantaniityille ja -kosteikoille.
Suoluonnon muutosten vaikutusta soiden hyönteislajistoon on tutkittu Suomessa vähän. Soiden ojituksen
ja suoluonnon alueellisen rakenteen muutoksen aiheuttamia ekologisia seurauksia on tutkittu jonkin verran
perhosilla. Suoperhosten harvinaistuminen ja taantuminen on todettu useissa paikallisissa selvityksissä (Pöyry
2001). Osa suoperhoslajeista on hyvin herkkiä elinympäristön muutokselle (esim. Kontiokari 1999). Pöyryn
(2001) tulokset viittaavat siihen, että suurillakaan luonnontilaisilla, mutta eristyneillä suoalueilla elävät suoperhospopulaatiot eivät välttämättä riitä turvaamaan
suoperhosten kannan säilymistä alueellisella tasolla.

Suojelu
Suomen soita on suojeltu pääasiallisesti soidensuojelun perusohjelmilla (Haapanen ym. 1977; 1980; Maa- ja
metsätalousministeriö 1981), mutta merkittäviä suojelusoita on myös kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä
erämaa-alueilla. Vanhojen metsien suojelualueilla säilyy
pienipiirteistä metsien ja soiden maisemamosaiikkia ja
lehtojensuojelualueilla lehtokorpia. Nämä suojelualueet
on sittemmin liitetty Natura 2000 -verkostoon (kuva 32).
Natura 2000 -verkostoa perustettaessa pyrittiin lisäksi
parantamaan erityisesti uhanalaistuneiden (Heikkilä,
R. 1993), pienialaisten suotyyppien (esim. letot, rehevät korvet, lähteiköt) suojelutilannetta. Valtaosa suojelusoista sijaitsee Natura 2000 -alueilla, joiden suojelun
toteutuskeino on luonnonsuojelulaki. Monia pienialaisia
suokohteita, kuten puronvarsikorpia tai rantaluhtia sisältyy myös Natura 2000 -alueisiin, joilla suojelun toteutuskeinona on metsä- ja/tai vesilaki.
Suojelusuot ovat painottuneet voimakkaasti PohjoisSuomeen (kuva 32). VMI9-tulosten mukaan suojelualueilla olevien ojittamattomien soiden ja ojitettujen turvemaiden osuus on koko maassa 12 % (1,1 milj. ha) soiden
ja ojitettujen turvemaiden kokonaisalasta (9,1 milj. ha).
Etelä-Suomessa osuus on 6 % (363 000 ha), tarkemmin
ilmaistuna hemi- ja eteläboreaalisessa vyöhykkeessä
3 % (57 000 ha) ja keskiboreaalisessa vyöhykkeessä 7 %
(307 000 ha). Pohjois-Suomessa osuus on selvästi suurempi, 24 % (740 000 ha). Etelä-Suomessa suojelualueet ovat tyypillisesti pieniä ja suojeltujenkin soiden tila
on usein heikentynyt. Suojelualueiden turvemaista on
VMI9:n mukaan ojitettu Etelä-Suomessa 8 % (hemi- ja
eteläboreaalisella vyöhykkeellä 22 %, keskiboreaalisella
6 %), Pohjois-Suomessa alle 1 % ja keskimäärin koko
maassa 3 %.
Metsähallituksen, Pohjois-Suomen suojelualueiden
osalta vielä keskeneräisen luontotyyppi-inventoinnin
(Metsähallitus 2007a, 2007b) mukaan Metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla oli (vuoden 2007 kartoitustilanteen mukaan) soita ja ojitettuja turvemaita yhteensä noin 1,0 milj. ha. Etelä-Suomessa pinta-ala oli noin
343 000 ha (hemi- ja eteläboreaalisessa vyöhykkeessä
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Kuva 32. Suopinta-ala Natura 2000 -alueilla. Ympyrät on
sijoitettu Natura-alueiden keskipisteisiin. Pinta-alat on laskettu maastotietokannan turvemaa-aineistosta (Maanmittauslaitos 2008).
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3.3.3.5

Soiden suojelu ja ennallistaminen

52 000 ha, keskiboreaalisessa 291 000 ha) ja Pohjois-Suomessa 676 000 ha. Etelä-Suomen suojelualueilla ojitettujen soiden osuus oli Metsähallituksen inventointitulosten mukaan 8 % (29 000 ha) ja ennallistettujen 4 % (13 000
ha). Hemi- ja eteläboreaalisessa vyöhykkeessä ojitettujen
turvemaiden osuus oli 18 % ja ennallistettujen 7 %, keskiboreaalisessa vyöhykkeessä vastaavat osuudet olivat
7 % ja 3 %. Pohjois-Suomessa ojitettujen osuus oli 0,3 %
(2 300 ha) ja ennallistettujen 0,1 % (370 ha).
Suojelukohteiden rajaukset eivät aina muodosta ehjiä ekohydrologisia kokonaisuuksia (Keränen ym. 1995;
Aapala ja Lindholm 1999), ja varsinkin pienialaisilla kohteilla suojelualueen ulkopuolinen maankäyttö vaikuttaa
herkästi myös suojeltujen soiden vesitalouteen.
Soidensuojelussa on huomattavia suotyyppiryhmäkohtaisia eroja (taulukko 14.) (Aapala ja Lindholm
1999; Suikki ja Hanhela 1993; Eurola & Hanhela 1995;
Virkkala ym 2000). VMI9:n mukaan lähes puolet suojelluista soista on nevoja. Korpien ja etenkin lettojen
osuudet suojelluista soista jäävät pieniksi etenkin eteläisimmässä Suomessa. Puutteita suojelussa on myös
luontotyyppiyhdistymätasolla. Maankohoamisrannikon

Taulukko 14. Soiden päätyyppiryhmien, ojitettujen soiden ja suopeltojen osuus (%) suojelualueiden kaikista turvemaista
VMI9:n mukaan (Saarinen 2006).
Päätyyppiryhmä
Korvet
Neva- ja lettokorvet
Rämeet
Neva- ja lettorämeet
Nevat
Letot
Ojikot ja muuttumat
Turvekankaat
Suopellot
Yhteensä

Hemi- ja eteläKeskiEtelä-Suomi Pohjois-Suomi Koko maa
boreaalinen vyöhyke boreaalinen vyöhyke
1,0
2,6
32,8
13,7
27,8
0,0
13,2
8,9
0,0
100,0

8,1
2,0
26,8
16,9
40,1
0,5
4,7
0,9
0,0
100,0

soiden kehityssarjoja ei ole juurikaan suojelun piirissä, ja
paikalliset suoyhdistymät ja kausikosteikot ovat jääneet
vaille erityishuomiota.
Ennallistaminen
Soiden ennallistamisella pyritään edistämään ihmisen
muuttaman suoekosysteemin palautumista toiminnaltaan ja rakennepiirteiltään luonnontilaisen kaltaiseksi
(Heikkilä ym. 2002; Rassi ym. 2003). Ensisijainen tavoite
metsäojitettujen soiden ennallistamisessa on toimivan,
turvetta kerryttävän suoekosysteemin palautuminen
(Aapala ym. 2008). Keskeistä on palauttaa suon ekohydrologiset ominaisuudet eli suolle tulevan veden määrä ja
laatu, vesien liikkuminen suolla, suovedenpinnan taso
ja sen vuotuinen vaihtelu. Tavoitteena on myös soiden
eliöyhteisöjen palautuminen luontaisen kaltaisiksi. Tavoitteiden saavuttaminen voi kestää muutamista vuosista (esim. suovedenpinnan tason nousu), muutamiin
kymmeniin (esim. kasvillisuus) tai jopa satoihin vuosiin
(esim. puustorakenne ja -dynamiikka) (Aapala ym. 2008).
Palautuva suoekosysteemi ei välttämättä edusta täysin
samanlaista suokasvillisuutta kuin ennen ojitusta.
Nykyisin aktiivista ennallistamistoimintaa toteutetaan lähinnä suojelualueilla. Metsäojitettuja soita
on ennallistettu valtionmaiden suojelualueilla 1980luvun lopulta lähtien. Aluksi ennallistamispinta-alat
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7,0
2,0
27,8
16,5
38,1
0,4
6,0
2,2
0,0
100,0

12,0
4,7
16,4
13,4
48,3
4,5
0,6
0,0
0,1
100,0

10,4
3,8
20,1
14,4
45,0
3,1
2,4
0,7
0,1
100,0

olivat vähäisiä, mutta 1990-luvun puolivälistä lähtien
EU:n Life-Luonto-rahoitus ja 2000-luvulla Etelä-Suomen
metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) rahoitus
ovat mahdollistaneet laajemman ennallistamistoiminnan (Heikkilä ym. 2002; Rassi ym. 2003; Syrjänen ym.
2007). Vuoden 2007 loppuun mennessä valtionmaiden
suojelualueilla oli ennallistettu noin 15 000 ha soita, mikä
on noin 1,3 % suojeltujen soiden pinta-alasta (Aapala ym.
2008). Suojelualueilla on arvioitu olevan vielä noin 30 000
ha ojitettuja soita, joista ehkä noin puolet ennallistetaan
(Syrjänen ym. 2007). Vuosina 1997−2004 yksityismailla
ennallistettiin 138 ha soita, pääasiassa lettoja ja muita
reheviä soita, metsäluonnon hoitohankkeina (Soininen
2005).
Ennallistamisen vaikutuksia on tutkittu ja seurattu
toiminnan alusta lähtien (Heikkilä ja Lindholm 1997;
Heikkilä ym. 2002; Rassi ym. 2003; Aapala ja Tukia 2006;
Haapalehto ym. 2006; Tahvanainen 2007; Aapala ym.
2007). Koska ennallistamisen vaikutukset ovat yleensä
hitaita, pitkäaikaista seurantaa tarvitaan. Valtionmaiden
suojelualueilla seurataan ennallistamisen vaikutuksia
soiden kasvillisuuteen ja perhosiin sekä hydrologiaan.
Suojeltujen soiden ennallistamisen ohella tarvittaisiin paljon toimenpiteitä suojelualueiden ulkopuolisten
ojitusalueiden ennallistamiseksi ja kokonaisten valumaalueiden vesitalouden palauttamiseksi.

3.3.4

Toimenpide-ehdotukset

Suoasiantuntijaryhmä ehdottaa:
1.	Hemi-, etelä- ja keskiboreaalisen suoluonnon tilan parantamiseen ja suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. Suoluonnon tilan heikentyminen
on ollut erityisen voimakasta hemi-, etelä- ja keskiboreaalisilla vyöhykkeillä. Lähes kaikki suotyypit ja
soiden luontotyyppiyhdistelmät on arvioitu näillä
vyöhykkeillä silmälläpidettäviksi tai uhanalaisiksi.
Rehevimpien korpi- ja lettotyyppien lisäksi karummat korvet ja monet räme- ja nevatyypit ovat uhanalaistuneet. Ojittamattomien soiden luonnontila on
monin paikoin heikentynyt vesitaloutta muuttaneen
maankäytön etävaikutusten ja puuston käsittelyn
takia. Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat
kuuluvat suoluontomme kaikkein uhanalaisimpiin
luontotyyppiyhdistelmiin. Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset keidas- ja aapasuoyhdistymät
ovat käyneet harvinaisiksi.
2.	Nykyisen soidensuojelualueverkoston edustavuutta parannetaan, ja suojelualueiden hydrologinen eheys turvataan. Suomeen on perustettu
kansainvälisestikin mittava soidensuojelualueverkosto, johon kuitenkin jäi puutteita. Edelleen on
siten tarpeita parantaa sen alueellista ja laadullista
edustavuutta ja verkoston toimivuutta. Myös suojeltujen soiden luonnontilaa heikentävät usein reunojen
ojitukset ja muu soihin vaikuttava ympäristön maankäyttö. Tällä on usein, varsinkin aapasoilla, laajoja ja
vakavia vaikutuksia. Myös keidassoilla vaikutukset

voivat ulottua varsinkin laiteelle ja reunakorpeen,
jopa itse keidasosan hydrologiaan. Pienten, esimerkiksi lettoja ja reheviä korpia sisältävien suojelualueiden luonnonarvot voivat heikentyä merkittävästi
lähistön ojitusten takia. Kokonaistilanne on kartoitettava, jotta suojelu ja ennallistamistoimet voidaan
suunnata tärkeimpiin ja kiireellisimpiin kohteisiin.
Myös suojelualueiden rajaukset vaativat monissa
kohdissa tarkennuksia. Suojelualueiden ulkopuoliseenkin maankäyttöön on tarpeen vaikuttaa.
3.	Uhanalaista suoluontoa säilytetään myös suojelualueiden ulkopuolella. Arvioinnin tulokset osoittavat, että aiempaa useammat suotyypit kaipaavat
tehostettuja suojelutoimia myös suojelualueiden
ulkopuolella. Tällaisia ovat esimerkiksi karut korvet, reunavaikutteiset rämeet, kalvakkarämeet, metsäluhdat ja letot. Kausikosteikot ovat esimerkkejä
luontotyypeistä, joita ei ole osattu ottaa huomioon
maankäytössä. Kausikosteikot, samoin kuin esimerkiksi paikalliset suoyhdistymät tulee ottaa huomioon
sekä metsätalouden suunnittelussa että käytännön
toimissa.
4.	Suoluontoa muuttavat toimet rajoitetaan ojitetuille, luontoarvonsa jo menettäneille kohteille, ja
näissä toimissa vältetään ojittamattomien soiden
vesitalouden muuttamista. Luonnontilaisten tai
luonnontilaisen kaltaisten soiden säilyminen ja tilan
parantaminen tulee turvata. Etenkään hemi-, etelä
ja keskiboreaalisessa vyöhykkeessä ei ole juurikaan
jäljellä hydrologisesti täysin ehyitä suosysteemejä
tai suoyhdistymiä. Merkittävimpiä muutoksen aiheuttajia ovat olleet metsäojitus ja muut metsätaloustoimet, pellonraivaus, turpeenotto, vesirakentaminen, pohjaveden otto ja rakentaminen. Maankäytön
etävaikutukset ja pirstoutuminen heikentävät myös
ojittamattoman suoluonnon tilaa. Häiriintymättömät metsien ja soiden vaihettumisvyöhykkeet ovat
harvinaistuneet. Tilanteen parantaminen vaatii sekä
ennalta ehkäiseviä toimia mm. maankäytön suunnittelussa että korjaavia toimia kuten ennallistamista.
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen takia
on tärkeää säilyttää ja lisätä soiden hiilivarastoja.
5.	Laaditaan kokonaissuunnitelma soiden monimuotoisuuden turvaamisen ja turvemaiden kestävän käytön varmistamiseksi. Suoluonnon uhanalaistuminen osoittaa, että soiden käyttö on ollut ja
on edelleen maassamme tapauskohtaisiin ratkaisuihin perustuvaa, eikä siten täytä luonnonvarojen
kestävän käytön periaatteita. Lisäksi turpeen ehkä
muuttuva merkitys energiantuotannossa ja turvemaiden metsätalouden tehostaminen tuovat uutta
näkökulmaa kokonaistarkasteluun. Siksi tarvitaan
pikaisesti kansallinen suo-ohjelma, joka linjaa soiden
ja ojitettujen turvemaiden suojelua, hoitoa ja käyttöä.
Suo-ohjelman päätavoite tulee olla suoluonnon tilan
parantaminen ja turvemaiden käytön kestävyyden
varmistaminen.
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Soiden luontotyyppien uhanalaisuusarviointi on osoittanut, että suoluontomme tila on heikentynyt enemmän
kuin yleisesti on ajateltu. Toimenpide-ehdotukset liittyvät suoluontotyyppien määrän säilyttämiseen tai lisäämiseen, luontotyyppien laadun parantamiseen sekä
suotiedon lisäämiseen. Uhanalaistuneiden suotyyppien
ohella on tärkeää kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota laajempien hydrologisten suokokonaisuuksien,
suoyhdistymien ja -systeemien tilaan ja suojeluun. Vain
siten voidaan parantaa myös suotyyppiesiintymien tilaa.
Erityisesti maan eteläpuoliskon suojellut suot muodostavat liian harvan verkoston, jonka kyky säilyttää
suoeliöstön kannat suotuisalla suojelutasolla on epävarma. Vielä jäljellä olevat luonnontilaiset tai niiden
kaltaiset suot tai suolaikut ovat tärkeitä soidensuojeluverkoston tukialueita. Niiden säilyminen riippuu paljolti
maankäytön suunnittelusta ja soiden luonnonvarojen
käytöstä. Erityisen tärkeää on, missä laajuudessa ja minkälaisilla kohteilla kunnostusojitusta tehdään ja millaisille turvemaille turpeenotto kohdistuu tulevaisuudessa.
Muuttuneiden soiden ennallistamisessa ja sen oikeassa
kohdentamisessa on edelleen paljon tehtävää.
Suoluonnosta tarvitaan edelleen lisää tietoa, ja suoosaamisen säilyttäminen eri koulutusasteilla ja tutkimuslaitoksissa on turvattava.

6.	Suoluonnon tilaa parannetaan ennallistamalla,
ennallistamiskohteet valitaan suunnitellusti ja
vaikutuksia seurataan pitkäjänteisesti. Soiden
palauttaminen kohti luonnontilaa edellyttää onnistuakseen vankkaa tietopohjaa, hyvää suunnittelua,
huolellista toteutusta, vaikutusten seurantaa, ennallistamiskohteiden priorisointia ja riittävää rahoitusta. Suojelualueilla ennallistamiskohteiden valinta
perustuu kohdekohtaiseen ennallistamistarpeen ja
-mahdollisuuksien arviointiin. Luonnonsuojelualueiden ulkopuolella kohteiden ensisijaisuuden tulee
perustua lisäksi luontotyypin ja sen lajiston uhanalaisuuteen tai yhdistymän hydrologian turvaamiseen. Tärkeänä tavoitteena on saada ennallistamisella aikaan hydrologisesti ehyitä suoyhdistymiä.
Periaatteena tulee olla, että suoluonnon tila paranee
ja soiden hiilivarastoja kartutetaan. Ennallistamismenetelmien kehittämiselle on vielä tarvetta. Pitkäaikainen seuranta ja ekologinen tutkimus ovat
välttämättömiä, koska suoekosysteemin rakenteen
ja toiminnan palautuminen on hidasta.
7.	Heikosti tunnettuja soiden luontotyyppejä tutkitaan. Osa suoluonnon monimuotoisuudesta on
jäänyt huomiotta siksi, että kaikista soittemme luontotyypeistä ei ole riittävästi tietoa. Tällaisia tiedon
puutteita on esimerkiksi maankohoamisrannikon
suosarjoissa, paikallisissa suoyhdistymissä, kausikosteikoissa ja suomaisemissa.
8.	Lisätään soiden paikka-, laatu- ja määrätietoa,
parannetaan tiedon laatua ja koordinoidaan
tiedontuotantoa. Laajoistakaan luontomme ja
luonnonvarojemme inventoinneista ei ole saatavissa riittävää paikkatietoa (VMI- ja METE-aineistot).
Kattavaa esiintymistietoa tarvittaisiin etenkin uhanalaisimmista suotyypeistä. Määrätiedonkin käyttö
on vaikeaa, koska eri hankkeissa ja eri inventointikerroilla menetelmät ja tyypittely ovat vaihdelleet.
Suotietoa on monella taholla (mm. Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus,
Metsäntutkimuslaitos, alueelliset ympäristökeskukset, metsäkeskukset), mutta sen yhteiskäyttö on vaikeaa. Inventointien (mm. suojelualueinventoinnit,
VMI) kehittämiseen on syytä edelleen panostaa.
Inventoinneissa tulee kiinnittää erityistä huomiota
maankäytön etävaikutusten toteamiseen.
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9.	Suoluonnon tilaa seurataan myös laajoilla suokokonaisuuksilla, ja seurantaa koordinoidaan
ja ohjeistetaan nykyistä paremmin. Suoluonnon
määrän ja laadun muutoksen seuranta on niin ikään
koordinoimatonta. Suotyyppitasolla seuranta on
paljolti valtakunnan metsien inventointiin liittyvää.
Suosysteemi- ja -yhdistymätason seuranta puuttuu
ja siihen tulisikin kehittää kaukokartoitukseen perustuva menetelmä. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää nykyistä parempia tietoja luonnontilaisten ja
ennallistettujen soiden sekä metsäojitettujen, maatalouskäytössä tai turpeenotossa olevien turvemaiden
hiilitaseista.
10.	Suo-osaaminen turvataan tutkimuksessa, koulutuksessa ja hallinnossa. Suomella on arvostettu
asema suotietouden suurvaltana, mutta asema uhkaa heikentyä, ellei akateemisen suo-opetuksen ja
tutkimuksen tulevaisuutta turvata niin yliopistoissa
kuin sektoritutkimuslaitoksissakin. Myös ammattikorkeakouluissa suo-osaamisen kehittäminen on
taattava. Opettajakoulutuksessa tarvitaan ajanmukaista perustietoa soista. Hallinnon suoasiantuntemuksen turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota, ja
suoasiantuntijoiden verkosto on syytä luoda ympäristöhallintoon. Luonnonsuojelualueilla ja luontokeskuksilla on lisääntyvää merkitystä suoluonnon ja sen
suojelun ymmärtämiseen tähtäävässä valistustyössä.
Internetiin tulisi luoda suoportaali suotietouden välittäjäksi ja yhteydenpitokanavaksi sekä digitaalisen
suotiedon arkistoksi.
11.	S uomen kansainvälistä vaikuttavuutta suoluonnon suojelun ja turvemaiden kestävän käytön asiantuntijana vahvistetaan. Suomen roolia
EU:ssa johtavana suomaana tulee vahvistaa. Suomen
on syytä tukea asiantuntemuksellaan kansainvälistä
soidensuojelua ja turvemaiden kestävää käyttöä.
12.	Suomalaista soiden luokittelua kehitetään. Soiden luokittelua tulee kehittää tavalla, joka aikaisempaa paremmin ottaa huomioon mm. soiden ekohydrologian ja uusimman suoekologisen tutkimuksen
tulokset, ja parantaa luokittelun yhteensopivuutta
kansainvälisessä käytössä.
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3.4.1

Luokittelun periaatteet
3.4.1.1

Rajanveto muihin luontotyyppiryhmiin

3.4.1.2

Metsien luokittelun ekologista taustaa

Luokittelun vaihtelusuuntia
Metsätyyppien ja niihin perustuvien kasvupaikkatyyppien käyttö metsien luokittelun perustana on ekosysteemien luokittelua, jolla on nykyisin vahva luonnontieteellinen perusta. Cajanderin (1917; 1949) ajatuksia
on vuosikymmenten ajan tutkittu ja jalostettu eteenpäin
(esim. Kujala 1979; Sepponen 1985; Kuusipalo 1985; 1996;
Lehto ja Leikola 1987; Lahti 1995), mutta metsätalouden
käytössä oleva kasvupaikkaluokitus perustuu edelleen

Luonnontilainen metsä luokittelun perustana
Uhanalaisuusarvioinnissa käytetyssä luokituksessa on
taustalla luonnontilaisen metsän kehitys. Luonnontilainen metsä uudistuisi vaihtelevin väliajoin laajuudeltaan
ja voimakkuudeltaan erilaisten metsäpalojen tai tuulenkaatoaukkojen seurauksena. Häiriötä seuraavan sukkession nopeuteen ja laatuun vaikuttaisivat kasvupaikka,
häiriön jälkeen paikalle jäävä elävä ja kuollut puusto ja
muu kasvillisuus, häiriölaikun koko ja ympäristötekijät.
Mikäli sukkessio saisi jatkua keskeytyksettä riittävän
pitkään, paikalla voisi olla useita peräkkäisiä puulajisuh-
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Metsäasiantuntijaryhmän arvioitaviin luontotyyppeihin kuului suurin osa puustoisista ja potentiaalisesti
puustoisista luontotyypeistä. Kuitenkin kaikki puustoiset suot arvioitiin suoasiantuntijaryhmässä. Soistuneet
kankaat sen sijaan sisältyivät metsäasiantuntijaryhmän
vastaaviin kangasmetsätyyppeihin. Tunturikoivikot
kuuluivat tunturiasiantuntijaryhmälle, mutta yhtenäisen havumetsävyöhykkeen pohjoispuoliset mänty- ja
haapametsiköt arvioitiin metsäasiantuntijaryhmässä.
Itämeren rannikkometsien arviointi oli rannikkoasiantuntijaryhmän vastuulla niin pitkälle sisämaahan kuin
esimerkiksi primäärisukkession erityispiirteet niihin
vaikuttavat, kun taas sisävesien rantametsät arvioi metsäasiantuntijaryhmä. Karun kallioalustan kalliometsät
on arvioitu metsäasiantuntijaryhmässä ja kaikki avoimet
ja niukkapuustoiset kalliot kallioasiantuntijaryhmässä.
Kallion määrittely avoimeksi tai metsäiseksi on kuitenkin tarkastelumittakaavaan sidottu ominaisuus, minkä
vuoksi metsäluokitus voi olla osittain päällekkäinen kallio- ja kivikkoluokituksen kanssa. Metsäasiantuntijaryhmä on keskittynyt kallio- ja kivikkometsien puustoon
liittyvien erityispiirteiden arviointiin, kun taas kallioasiantuntijaryhmä on arvioinut kallio- ja kivikkoluontoon
liittyviä piirteitä. Puustoisia perinnebiotooppeja arvioi
perinnebiotooppiasiantuntijaryhmä.

cajanderilaisiin periaatteisiin. Tästä syystä myös metsiä
koskevat tietojärjestelmät sisältävät luokittelun kasvupaikkatyypeittäin (esim. valtakunnan metsien inventointi (VMI), metsäkeskusten ja Metsähallituksen tietojärjestelmät). Kasvupaikkatyyppivaihtelu on nykymetsissä
tärkein aluskasvillisuuden vaihtelua aiheuttava tekijä
(Lahti ja Väisänen 1987; Tonteri ym. 1990). Muita tärkeitä ekologisia vaihtelusuuntia ovat maantieteellinen
vaihtelu, sukkessiovaihtelu, puulajisuhteiden vaihtelu
ja soistuneisuus. Nämä vaihtelusuunnat näkyvät sekä
aluskasvillisuudessa että sitä hyödyntävien muiden eliöryhmien lajistossa.
Lehdoissa kasvupaikkatekijöiden ja aluskasvillisuuden, mutta myös muun eliöstön vaihtelu, on muiden
kivennäismaiden kasvupaikkatyyppien vastaavaa vaihtelua suurempaa. Lehtoja on siksi perinteisesti luokiteltu
kasvillisuustyyppeihin aluskasvillisuuden, lähinnä putkilokasvilajiston perusteella (esim. Alanen 1988; Valta
ja Routio 1990; Alanen ym. 1995). Nykyisin nämä kasvillisuustyypit sijoitetaan kasvupaikan laadun mukaan
kuuteen erilaiseen lehtotyyppiryhmään. Lehdot jaetaan
kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin lehtoihin, ja nämä puolestaan keskiravinteisiin ja runsasravinteisiin tyyppeihin
(Alanen ym. 1995). Kangasmetsien ja lehtojen lisäksi on
olemassa joukko kasvupaikkatekijöiltään poikkeavia
metsien luontotyyppejä, joiden usein äärevät olosuhteet vaikuttavat eliöyhteisöihin. Näitä ovat kalliometsät,
harjumetsät, sisämaan dyynimetsät, tulvametsät ja poikkeavalla maapohjalla kasvavat metsät.

teiltaan erilaisia puustosukupolvia. Kaiken kaikkiaan
luonnonmetsien sukkessiot ja sukkessiovaiheet olisivat
hyvin vaihtelevia.
Nykyisin metsien sukkessio on paljolti metsätalouden
säätelemää. Metsiköt ovat varsin tasaikäisrakenteisia,
vaikka talousmetsistä suuri osa on sekametsiä. Uudistushakkuutapoina ovat avo-, siemen- tai suojuspuuhakkuut.
Uudistamisen onnistumista varmistetaan maanpinnan
käsittelyllä. Avohakkuun jälkeen uudistamismenetelmänä on istutus tai kylvö. Siemen- ja suojuspuuhakkuussa kyseessä on luontainen uudistaminen. Kasvatettava
puulaji valitaan kasvupaikan ominaisuuksien perusteella. Kasvatettavat puulajit ovat luontaisesti maassamme
esiintyviä, ja ulkomaisia puulajeja käytetään hyvin vähän. Nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiköitä harvennetaan tarkoin suunniteltujen harvennusmallien mukaisesti teollisuudelle käyttökelpoisen puun tuotannon
maksimoimiseksi. Metsikön kiertoaika käsittää puuston
alkukehityksen ja nopean kasvun vaiheen. Metsikkö on
uudistuskypsä, kun puusto saavuttaa riittävän järeyden
tai iän. Näin talousmetsästä jäävät usein puuttumaan
vanhan metsän sukkessiovaiheet ja nuorten metsien
puustorakenteen monimuotoisuus. Uhanalaisuusarvioinnissa käytetty luokitus on kuitenkin pyritty laatimaan
siten, että myös talousmetsien sukkession luontaiset piirteet tulevat olennaisilta osiltaan otetuksi huomioon.

3.4.1.3

Lehtojen ja jalopuustoisten
kangasmetsien luokittelu
Lehtojen jako ravinteisuuden ja kosteuden mukaan
Lehtoja on perinteisesti luokiteltu kasvillisuustyyppeihin ja toisaalta laajempiin lehtotyyppiryhmiin, jotka on
jaoteltu kosteuden ja ravinteisuuden mukaan. Lehtojen
kosteus (kostea, tuore, kuiva) on tärkein erottava tekijä
lehtojen luokittelussa monien tutkimusten perusteella.
Uhanalaisuusarvioinnissa käytetty lehtojen luokittelu
perustuu vain kosteuteen ja ravinteisuuteen jalopuulehtoja lukuun ottamatta. Kasvillisuustyypeittäin eroteltu
luokittelu ei ollut arvioinnissa mahdollinen, sillä lehtokasvillisuustyypit esiintyvät usein luonnossa usean tyypin mosaiikkeina tai kapeiden vyöhykkeiden sarjoina.
Vallitsevan puulajin vaikutuksen ei arvioitu olevan
niin tärkeä, että lehdot olisi eroteltu puulajivaltaisuuden
perusteella omiksi luokikseen, kuten kangasmetsissä tehtiin. Pääosin lehdot ovat luonnontilaisina sekapuustoisia
ja sukkession myötä kuusettuvia. Jalopuustoisuudella
on kuitenkin suuri merkitys lehtoluontotyypille ominaisille eliöille (esim. Häyrynen 1996), ja siksi jalopuulehdot erotettiin muista lehdoista omaksi alaryhmäkseen.
Tämä alaryhmä jaoteltiin vielä vallitsevan jalopuulajin
perusteella seitsemään eri luontotyyppiin (kynäjalava-,
vuorijalava-, tammi-, saarni-, vaahtera-, lehmus- ja pähkinälehdot).
Jalopuustoiset ja pähkinää kasvavat lehdot
Kangasmetsissä puulajivaltaisuus määräytyy 70 % osuuden mukaan puuston tilavuudesta, mutta tästä poike-
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ten jalopuiden osuus voi jalopuustoisessa metsässä olla
huomattavasti vähemmän kuin 70 %. Jalopuustoisten
lehtojen määrittelyn raja-arvot noudattavat pääosin
luonnonsuojelulain luontotyyppeinä rajattavien jalopuumetsiköiden määritelmää, jonka mukaan runkomaisia (rinnankorkeusläpimitta vähintään 7 cm) jalopuita
tulee kasvaa hehtaarilla vähintään 20 kpl (Pääkkönen
ja Alanen 2000). Tällöin metsikön valtapuustona voivat
siis olla muut lehtipuut tai havupuut ja jalopuiden tilavuusosuus voi olla varsin vähäinen. Luonnonsuojelulain määritelmästä poiketen jalopuustoisiin lehtoihin
on sisällytetty tammimetsiä, joissa rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 20 cm jalopuiden yhteistilavuus on
yli 5 m3 hehtaarilla. Mikäli sekä jalopuun että pähkinäpensaan (Corylus avellana) määrävaatimukset täyttyvät,
kohde luokitellaan vallitsevan tai runsaimman jalopuulajin mukaan. Pähkinälehdoissa tulee olla vähintään
20 vähintään 2 m korkeaa tai leveää pähkinäpensasta
hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä
kuten luonnonsuojelulain luontotyypeillä.
Jalopuustoisten lehtojen luokittelu tehtiin sen mukaan, millä jalopuulajilla oli suurin tilavuus tai runkoluku, eikä tarkempaa jakoa ravinteisuuden tai maaperän
kosteuden mukaan tehty. Pääpuulajien mukaiset tyypit
ovat pinta-alaltaan pieniä, ja niistä useimmat ovat sidoksissa tiettyihin ravinne- ja kosteusolosuhteisiin, joten
luokkien pilkkominen edelleen pienempiin yksiköihin
olisi epäkäytännöllistä. Samasta syystä luokkaan "muut
metsien luontotyypit" luetut jalopuustoiset kangasmetsät ovat luokituksessa vain yhtenä luokkana (luku
3.4.1.5).
Lehmus (Tilia cordata) on jaloista puulajeistamme yleisin ja keskimäärin pohjoisimmaksi levinnyt. Jalopuumetsikkötyypeistä yleisimpiä ovat lehmuksen ja pähkinäpensaan tai tammen (Quercus robur) muodostamat
sekametsät (Alanen 1996). Lehmuksen kasvupaikat ovat
useimmiten lehtoja tai lehtomaisia kankaita. Etenkin levinneisyytensä pohjoisosissa lehmusesiintymät keskittyvät kallionalusmetsiin tai pienilmastoltaan suotuisille
rinteille. Tammen luontaisen levinneisyyden mukaan on
nimetty eteläisin kasvillisuusvyöhykkeemme (tammi- eli
hemiboreaalinen vyöhyke). Tammi menestyy sekä lehdoissa että kangasmetsissä. Myös pähkinäpensasta tavataan sekä lehdoissa että kangasmetsien ravinteisimmilla
kasvupaikoilla, usein lehmuksen, tammen tai muiden
kuin jalojen puulajien kanssa.

3.4.1.4

Kangasmetsien luokittelu

Kasvupaikkatyypit
Metsäasiantuntijaryhmä päätyi käyttämään työnsä perustana kasvupaikkatyyppiperusteista luokittelua, kuitenkin siten, että ryhmän oma näkemys sekä hankkeen
tavoitteet tulivat otetuksi huomioon luokittelussa muita
vaihtelusuuntia lisäämällä. Kangasmetsät on luokiteltu
viiteen kasvupaikkatyyppiin: lehtomaiset, tuoreet, kuivahkot ja kuivat kankaat sekä karukkokankaat.

tavia luontotyyppejä, vai edustavatko tietyn kasvupaikkatyypin metsiköiden eri ikäluokat yhtä ja samaa luontotyyppiä, jolloin eri ikäluokkien osuuksia ja jakaumaa
metsässä tulisi pitää metsän laadun arvioinnissa huomioonotettavana tekijänä. Mikäli tietyn kasvupaikkatyypin
ikäluokat kuuluisivat samaan luontotyyppiin, jouduttaisiin pohtimaan, tulisiko myös hylätä jako luontotyyppiluokkiin puulajin perusteella, sillä vallitseva puulaji
määräytyy luonnonmetsässä paljolti sukkessiovaiheen
perusteella. Arvioinnissa käytetyssä luokituksessa kukin
valtapuuston iän ja puulajin määräämä luokka arvioitiin
erikseen luontotyyppinä, sillä saman kasvupaikkatyypin
ikä- ja puulajiluokat voivat olla historian, kehitysennusteen, uhanalaisuuden ja sen syiden suhteen varsin erilaisia. Kukin kasvupaikkatyyppi kuitenkin arvioitiin myös
kokonaisuutena.
Vallitseva puulaji
Keski-ikäiset, vanhat ja ikivanhat metsät on luokiteltu
vallitsevan puulajin perusteella, sillä puulajisuhteilla on
suuri merkitys paitsi itse puulla elävälle eliöstölle, myös
maaperän ravinteisuudelle, happamuudelle ja kosteudelle sekä aluskasvillisuudelle ja sen varassa elävälle
eliöstölle. Kangasmetsien luokituksessa on eritelty kuusivaltaiset, mäntyvaltaiset, lehtipuustoiset ja sekametsät.
Kuusikon, männikön, havumetsän ja lehtimetsän rajana
on toistaiseksi pidetty 70 %:n osuutta vallitsevan jakson
puuston tilavuudesta. Nuoria, alle 40-vuotiaita metsiä
ei ole vallitsevan puulajin perusteella luokiteltu, sillä
puulajisuhteet ovat tässä kehitysvaiheessa vielä vakiintumattomia, ja runsain puulaji on talousmetsissä usein
toinen kuin kasvatettava puulaji.

Metsät

Sukkessiovaiheet
Metsäisten luontotyyppien luokittelun kehittämisessä
metsän sukkession ottaminen huomioon on ollut yksi
keskeisimpiä kysymyksiä. Vallitsevaan puujaksoon perustuva sukkessiovaiheluokitus sisältyy nyt käytettyyn
kangasmetsien luokitteluun. Kun puulajien elinikä on
erilainen ja niiden kasvu ja ikääntyminen riippuu mm.
kasvupaikan ravinteisuudesta ja maantieteellisestä alueesta, on erilaisille ekologisille tilanteille vaikea tuottaa
keskimääräistä sukkessiovaiheluokitusta.
Arvioinnissa päädyttiin käyttämään luokituksen
laatimisen apuna metsätaloudessa käytössä olevia uudistuskypsyyden alaikärajoja (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2001; Hyppönen ym. 2001), Etelä- ja
Keski-Pohjanmaalla kuitenkin VMI9:ssa käytettyjä uudistuskypsyyden alaikärajoja, sillä nämä ikärajat perustuvat puuston kasvuun ja luontaiseen elinikään. Nuoren
ja keski-ikäisen metsän rajana käytetään 40 vuotta, sillä
tässä iässä metsikkö alkaa olla sekä Etelä- että PohjoisSuomen kaikilla kasvupaikkatyypeillä sulkeutunut, ja
aluskasvillisuuden nopean muutoksen vaihe on päättynyt tai päättymässä. Keski-ikäisen ja vanhan metsän raja
määritellään vallitsevan puusukupolven mukaan siten,
että uudistuskypsyysiän alarajoihin lisätään 30 % tästä
uudistuskypsyysiästä. Raja on siis liukuva vallitsevan
puulajin, kasvillisuusvyöhykkeen ja kasvupaikkatyypin
mukaan (n. 80–200 vuotta) (taulukko 15). Vanhan ja ikivanhan metsän välinen ikäraja on kaksi kertaa uudistuskypsyysikä (n. 120–300 vuotta). Siten ikivanhassa metsässä todennäköisesti alkaa jo olla toiseen puujaksoon
kuuluvan seuraavan puusukupolven puuyksilöitä.
Luokittelua laadittaessa myös keskusteltiin siitä,
ovatko metsiköiden ikäluokat ylipäänsä erikseen arvioi-

Taulukko 15. Kangasmetsäluontotyyppien ikärajat alueittain, kasvupaikkatyypeittäin ja puulajeittain.
Kuiva ja
karukkokangas

Kuivahko kangas

Tuore kangas

Lehtomainen kangas

Keski-ikäisen ja vanhan metsän väliset ikärajat:
mänty

mänty kuusi

lehti

seka mänty kuusi

lehti

seka mänty kuusi

lehti

seka

Eteläinen Suomi

143

117

117

91

117

104

117

91

117

104

104

78

104

Pohjois-Pohjanmaa ja
Kainuu
Koillismaa ja Etelä-Lappi

169

143

130

91

143

130

130

91

130

130

130

78

130

169

156

143

91

156

143

143

91

143

143

143

91

143

Keski-Lappi

182

169

169

104

169

156

169

104

169

156

156

104

156

Ylä-Lappi ja
195
182
182
suojametsäalue
Vanhan ja ikivanhan metsän väliset ikärajat:

104

182

169

182

104

182

169

169

104

169

Eteläinen Suomi

220

180

180

140

180

160

180

140

180

160

160

120

160

Pohjois-Pohjanmaa ja
Kainuu
Koillismaa ja Etelä-Lappi

260

220

200

140

220

200

200

140

200

200

200

120

200

260

240

220

140

240

220

220

140

220

220

220

140

220

Keski-Lappi

280

260

260

160

260

240

260

160

260

240

240

160

240

Ylä-Lappi ja
suojametsäalue

300

280

280

160

280

260

280

160

280

260

260

160

260
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3.4.1.5

Muiden metsäisten luontotyyppien luokittelu
Harju- ja dyynimetsät
Harju- ja dyynimetsät ovat yleensä kangasmetsiä, mutta luontotyyppien luokituksessa metsikön kuulumisen
harju- ja dyynimetsäluokkaan ratkaisee kasvupaikan
sijainti tietynlaisella geomorfologisella maaperämuodostumalla. Harjumetsiin kuuluvat mannerjäätikön
sulamisvesien aikaansaamilla maaperämuodostumilla,
kuten harjuilla ja reunamuodostumilla sijaitsevat metsät.
Harjut ja dyynit ovat lajittunutta, usein karkeaa maata.
Niiden eteläpuoli on yleensä kuiva ja paisteinen, jopa
paahteinen, kun taas pohjoispuoli on varjoisampi, viileämpi ja kosteampi. Harjuilla omaksi luontotyypikseen
on erotettu vain valorinteet, koska varjorinteet ovat muiden kangasmetsien kaltaisia. Dyynejä on sekä rannikolla
että sisämaassa. Rannikon dyynimetsät sijaitsevat tyypillisesti meren avoimen hiekkarannan tai dyynialueen
ja tavallisen metsän välissä (Airaksinen ja Karttunen
2001), ja ne sisältyvät tässä työssä rannikkoluontotyyppien luokitteluun. Metsäryhmän luokitteluun kuuluvat
sisämaan dyynit ovat lähes aina kasvillisuuden sitomia
fossiilisia dyynejä. Niitä tavataan ympäri Suomea ja niiden kasvillisuus poikkeaa ainakin jonkin verran muusta
kangasmetsä- tai harjukasvillisuudesta (Johansson ym.
2000).
Tulvametsät
Tulvametsien keskeisiä ominaisuuksia ovat säännöllinen
tulviminen sekä tulvan tuomat sedimentit (Etelä-Suomen ja Pohjanmaan... 2000). Tulvanalaisen ja kuivan ajan
suhde ja toisaalta sedimentin kertymisen voimakkuus
vaikuttavat siihen, että metsä pysyy soistumattomana
sekä yleensä lehtoisena tai lehtomaisena ja lehtipuuvaltaisena. Vaikka tulvametsien puulajisuhteet vaihtelevat
jonkin verran eri kohteilla, tulvametsiä ei ole jaoteltu
vallitsevan puulajin mukaan pienempiin luokkiin.
Kalliometsät
Kalliometsissä keskeinen kasvillisuutta määräävä tekijä
on peruskallion päällä olevan maapeitteen niukkuus tai
puuttuminen. Kallioiden lisäksi vastaavaa kasvillisuutta
voi esiintyä myös tiiviissä kivikoissa. Uhanalaisuusarviointia laadittaessa kallio- ja kivikkometsien keskeisistä
vaihtelusuunnista ja niiden vaikutuksesta eliöstöön ei
ollut saatavilla riittävästi tietoa. Tästä syystä luokka on
rajaukseltaan laaja ja heterogeeninen. Kallio- ja kivikkometsät sijaitsevat usein juotteina avoimempien kallio- tai
kivikkolaikkujen väleissä. Niiden kasvillisuus- tai kasvupaikkatyyppeihin ei ole Suomessa juuri kiinnitetty
huomiota.
Poikkeavalla maapohjalla kasvavat metsät
Poikkeavalla maapohjalla kasvavista metsistä voitiin
tiedonpuutteen vuoksi erottaa vain alunamaiden kuusikot ja ultraemäksisellä maapohjalla kasvavat metsät.
Alunamaiden kuusikoiksi kutsutaan tässä happamilla
(sulfidipitoisilla) mailla kasvavia kuusivaltaisia metsiä. Ultraemäksisellä maapohjalla kasvavilla metsillä
tarkoitetaan puolestaan ns. serpentiinivaikutteisia met-
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siä, joissa tavataan serpentiini-indikaattoreita tai joilla
kasvillisuus on serpentiinialustalle ominaiseen tapaan
poikkeuksellisen niukkaa. Ultraemäksisellä maapohjalla
metsien pääpuulajina on useimmiten mänty jokseenkin
kitukasvuisena. Tavanomaisten metsävarpujen seassa
esiintyy serpentiinikasveja sekä usein runsasta heinäisyyttä ja toisinaan myös suokasveja (esim. Vuokko 1978;
Takala 1986).
Jalopuustoiset kangasmetsät
Lehtojen tapaan myös kangasmetsissä jalopuustoisuudella arvioitiin olevan eliöstölle niin suuri merkitys, että
jalopuustoiset kangasmetsät erotettiin omaksi luontotyypikseen. Niitä ei kuitenkaan enää eroteltu vallitsevan
jalopuulajin mukaan omiksi luontotyypeikseen. Kangasmetsien jalopuustoisuuden raja-arvot ovat samat kuin
jalopuulehdoilla. Jalopuustoisia kangasmetsiä ei luokiteltu alatyyppeihin kasvupaikan, puulajivaltaisuuden
tai puuston iän perusteella.

3.4.2

Tietolähteet ja arvioinnin toteutus
3.4.2.1

Tietolähteet
Valtakunnan metsien inventointi
Käytetyistä tietolähteistä laajimpia ovat valtakunnan
metsien inventointien (VMI) aineistot, joista Metsäntutkimuslaitos teki laskentoja uhanalaisuusarviointia
varten (VMI1 kuviotietoaineisto; VMI5 puusto- ja kuviotietoaineisto; VMI9 puusto- ja kuviotietoaineisto).
Aineistoja käytettiin sekä luontotyyppien määrällisten
että laadullisten muutosten arviointiin. Metsien nykytilannetta kuvaamaan käytettiin VMI9:n aineistoa. Koska
1951–1953 kerättyä VMI3:n aineistoa ei ole vielä kokonaan tallennettu, käytettiin luontotyyppien pinta-alojen
arvioinnissa VMI5-tietojen ja VMI1-tietojen perusteella
1950-luvulle interpoloituja arvoja. Soveltuvin osin käytettiin myös VMI3-tuloksia käsitteleviä julkaisuja.
VMI1-aineistoa (1921–1924) voitiin käyttää kangasmetsien luontotyyppien pinta-alan ja lehtojen kokonaispinta-alan arviointiin. Käytettävissä oli tietoja kasvupaikkatyypistä, puulajivaltaisuudesta ja metsikön iästä.
Metsänkäsittelyä koskevia muuttujia oli saatavissa vain
suppea joukko. VMI1 perustui linja-arviointiin, jossa linjaa mitattiin nykyisen Suomen alueella yhteensä 13 500
km. Luontotyyppien pinta-alojen arviot perustuivat metsikkökuvioiden osuuksiin inventointilinjojen pituudesta. Arviointia varten luontotyyppien osuudet muutettiin
pinta-aloiksi Corine Land Cover 2000 -maanpeiteaineiston (Corine Land Cover 2000) nykyisen kokonaismaapinta-alan perusteella, koska tarkkaa tietoa 1920-luvun
kokonaismaapinta-alasta ei ollut saatavissa,
VMI5-aineistoa (1964–1968) käytettiin lähinnä kangasmetsien luontotyyppien pinta-alan ja lehtotyyppien kokonaispinta-alan arviointiin. Luontotyyppien
pinta-alatiedon lisäksi saatavissa oli edellistä hieman
monipuolisempi valikoima puustoa, metsikön raken-

suuksien pinta-aloja Etelä- ja Pohjois-Suomen kangas- ja
lehtometsissä. Tietoja etsittiin etenkin harvinaisimmista
luontotyypeistä.
Luonnonsuojelualueilta käytetty aineisto oli tietosisällöltään vaihtelevaa alueen ja inventointitilanteen
mukaan. Osa aineistosta oli hyvin yksityiskohtaista, osa
sisällöltään yleisempää vanhaa metsätalousaineistoa ja
osa tuoreilla tiedoilla täydennettyä vanhaa aineistoa.
Metsähallituksen hallinnassa olevilta luonnonsuojelualueilta Etelä-Suomesta, Pohjanmaalta ja LounaisLapista (Metsien monimuotoisuusohjelma METSOn
toiminta-alue) oli suurimmasta osasta aluetta käytettävissä tuoreita inventointitietoja, jotka oli kerätty osana
METSO-ohjelmaa pääosin vuosien 2003–2006 aikana. Tämä aineisto oli suurimmaksi osaksi maastossa kerättyä.
Sen tietosisältö oli huomattavasti yksityiskohtaisempi
ja käyttökelpoisempi uhanalaisuusluokitusta varten
kuin perinteinen metsätalousaineisto. Aineisto sisälsi
perinteisten metsätalousinventointitietojen lisäksi kuvioittaista tietoja mm. Natura 2000 -luontotyypistä ja sen
edustavuudesta, lahopuustosta ja kasvillisuustyypistä.
Aineistoa käytettiin määrä- (A-kriteeri) ja laatukriteerin
(B-kriteeri) perusteella tehtävää uhanalaisuusluokitusta
varten etenkin harvinaisimmilla luontotyypeillä, mutta
myös yleisillä tyypeillä tarkasteltaessa luonnonsuojelualueiden laatua.
Metsähallituksen aineisto oli vaihtelevaa erityisesti
METSO-alueen ulkopuolella Metsähallituksen hallinnoimilla luonnonsuojelualueilla. Pienestä osasta Kainuuta,
Koillismaata ja Lappia oli käytettävissä METSO-alueen
kaltaisia luontotietoja luonnonsuojelualueilta. Pohjoisessa nämä tiedot olivat kuitenkin suurimmaksi osaksi kaukokartoitettuja, joten esimerkiksi lahopuuston tai Natura
2000 -luontotyyppien edustavuudesta tiedot eivät olleet
yhtä hyviä kuin maastossa kerätyt tiedot. Suurimmasta
osasta METSO-alueen ulkopuolisia luonnonsuojelualueita oli käytettävissä kuitenkin vain aikaisempia metsätalouden tarpeisiin kerättyjä vanhoja kuviotietoja. Näiden
aineistojen käyttö ei poikennut metsätalousaineistoista.
Aivan pohjoisimmasta Lapista oli käytettävissä viime
vuosituhannen lopussa pääosin kaukokartoituksella kerättyjä inventointitietoja. Näiden tietojen sisältö poikkesi
jonkin verran METSO-tietosisällöstä, mutta oli kuitenkin monipuolisempaa kuin perinteinen metsätaloustieto. Tietoja käytettiin sekä A- että B-kriteerin perusteella
tehtäviin uhanalaisuusarviointeihin.

Metsähallituksen hallinnassa olevien maiden
inventointiaineistot
Käytetyt Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden
inventointitiedot on kerätty kuvioittain joko maastoinventoinnilla tai kaukokartoituksella (Metsähallituksen
kuviotietoaineisto 2006).
Metsähallituksen kuviotiedoista suurin osa on metsätalouden tarpeisiin kerättyä tietoa mm. elävästä
puustosta ja kasvupaikoista. Metsätalouden aineistosta
Etelä-Suomessa pääosa on maastossa kerättyä, mutta
Pohjois-Suomessa kaukokartoituksella kerättyä. Uhanalaisluokitusta varten tästä aineistosta käytettiin pääasiassa eri kasvupaikkojen ikäluokkien ja puulajivaltai-

Yksityisten luonnonsuojelualueiden
inventointiaineisto
Yksityismaiden luonnonsuojelualueilta on kerätty METSO-ohjelmassa tuoreita inventointitietoja (Yksityisten
luonnonsuojelualueiden paikkatietoaineisto YsaGis
2006), joiden sisältö on sama kuin Metsähallituksen
METSO-aineistonkin. Tuoreita inventointitietoja yksityismaiden luonnonsuojelualueilta ei kuitenkaan ollut
saatavissa Kainuun ja Lapin ympäristökeskusten alueilta. Muualtakin tietoja oli vain osasta luonnonsuojelualueita. Yksityismaiden luonnonsuojelualueiden tietoja
käytettiin luontotyyppien uhanalaisuushankkeessa erityisesti lehtojen laatuluokituksen tukena.
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netta ja metsien käsittelyä koskevia muuttujia. VMI5 oli
linja- ja koealainventointi. Luontotyyppien pinta-alojen
estimointi perustui metsikkökuvioiden osuuksiin inventointilinjoista, joita oli yhteensä 18 694 km, ja todellisiin
maapinta-aloihin. Puustotiedot perustuivat koealoilta
(45 550 kpl) mitattuihin puihin. Puulajivaltaisuuden osituksessa käytettiin pääpuulajia, kun taas muiden inventointien kohdalla käytettiin puulajien osuuksia puuston
tilavuudesta.
VMI9-aineistoa (1996–2003) käytettiin laajalti sekä
luontotyyppien määrällisten muutosten että laadun
arviointiin. Aineiston perusteella voitiin arvioida kangasmetsien, lehtojen, jalopuustoisten lehtojen ja kalliometsien pinta-alaa. Laadullista arviointia varten oli käytössä laaja valikoima kasvupaikkaa, metsien rakennetta,
vajaatuottoisuutta, tuhoja, elävää ja kuollutta puustoa,
metsänkäsittelyä, ojitusta, maanmuokkausta, avainbiotooppeja ja suojeluastetta koskevaa pinta-alatietoa.
Luontotyyppien nykypinta-alan arvioinnin tueksi laskettiin myös pinta-alojen keskivirheitä. Pinta-alan arviot
perustuvat yhteensä 81 249 koealaan. Koealan teoriassa
edustama pinta-ala vaihtelee alueellisesti eteläisimmän
Suomen 2,77 neliökilometristä Ylä-Lapin yli kymmeneen
neliökilometriin.
Valtakunnan metsien inventoinnin aineistot ovat
laaja ja luontotyyppikirjomielessä ainutlaatuinen tietovaranto luontotyyppien uhanalaisuuden arviointiin.
VMI soveltuu menetelmänä kuitenkin lähinnä yleisten
ilmiöiden havainnointiin. Harvinaisten luontotyyppien pinta-alojen suhteelliset keskivirheet ovat suuria, ja
näiden kohdalla VMI-tietoa voidaan käyttää ainoastaan
pinta-alan suuruusluokan arviointiin. Kaikkia luontotyyppiluokkia, kuten esim. tulvametsiä tai harjumetsiä,
ei aineistosta edes voi osittaa.
Oman haasteensa tulkinnalle tarjoavat myös eri
ajankohtina tehdyissä inventoinneissa käytettyjen käsitteiden eroavaisuudet. Esimerkiksi VMI1:ssä käytetyt
käsitteet "kasvullinen metsämaa" ja "huonokasvuinen
metsämaa" eivät täysin vastaa tämän päivän metsä-,
kitu- ja joutomaakäsitteitä. Tämä on voinut aiheuttaa
eroja karukkokankaiden ja kalliometsien pinta-alojen
arviointiin eri ajankohtina. On myös teoriassa mahdollista, että käsitykset arvioitavien muuttujien luokkien
rajoista olisivat muuttuneet vuosikymmenten aikana.
Hyvänä esimerkkinä tällaisesta muuttujasta on kasvupaikkatyyppi.

Luonnonsuojelulain luontotyyppien (LULU)
inventointiaineisto
Luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:ssä mainittuja
luontotyyppejä on inventoitu suojelualueiden rajauspäätösten perusteeksi. Tätä inventointiaineistoa ylläpidetään Suomen ympäristökeskuksessa erillisenä
tietokantana (Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointitietokanta) Luontotyyppien uhanalaisuuden
arvioinnin kannalta keskeisimpiä tietoja tietokannassa
ovat jalopuustoisten ympäristöjen ja pähkinälehtojen
inventointitiedot.
Natura 2000 -tietokanta
Natura-tietokanta sisältää tietoja Natura 2000 -verkostoon valituista alueista (Natura 2000 -tietokanta). Tietokannassa on lueteltu ne yhteisön tärkeinä pitämät luontotyypit (myöhemmässä tekstissä nimellä luontodirektiivin luontotyypit), jotka ovat olleet alueiden valinnan
perusteina. Luontodirektiivin luontotyyppien luokittelu
on lähtöisin keskieurooppalaisesta botanistisesta luokituksesta, eikä se kaikilta osin sovellu suomalaisten
luontotyyppien arvioimiseen. Eräiden harvinaisten
luontotyyppien osalta tietoa on kuitenkin voitu soveltaa
luontotyyppien uhanalaisuuden arviointiin.
Metsäkeskusten metsäsuunnitteluaineistot
Metsäkeskusten keräämää alueellista metsävara-aineistoa käytettiin tietolähteenä lähinnä harvinaisten luontotyyppien lisäaineistona (esim. lehdot ja jalopuumetsät).
Tietohaut tehtiin metsäkeskusten myöntämän luvan perusteella keväällä 2006 Tapiossa (Metsäkeskusten metsäsuunnitteluaineisto). Kuvioaineisto koottiin seuraavista
muuttujista:
1) kuviotiedot jalojen lehtipuiden esiintymistä puusto-ositteissa puulajeittain eri kehitysluokissa
2) metsälakielinympäristöt ja muut arvokkaat elinympäristöt kunnittain (pinta-ala ja lukumäärä)
3) kuviotiedot kivennäismaiden lehtokasvupaikoista.
Tietojen koostaminen tehtiin Tapiossa. Arviointityöhön ryhmien käyttöön toimitetut tulosteet olivat yhteenvetotietoja, joissa oli eri luontotyyppien pinta-aloja ja
kuviomääriä metsäkeskuksittain.

3.4.2.2

Arvioinnin toteutus
A-kriteeri: määrän muutos
Luontotyypin määrän muutos arvioitiin, jos mahdollista, VMI-aineistojen avulla. Koska käytettävissä ei ollut
aineistoja 1950-luvulta, kangasmetsäluontotyyppien
1950-luvun pinta-alat arvioitiin vuodelle 1956 lineaarisena interpolaationa VMI1- ja VMI5-aineistoja käyttäen.
Sekametsissä interpolaatio laskettiin VMI1- ja VMI9-aineistojen avulla, koska VMI5-aineistosta ei ollut mahdollista erottaa sekametsäositetta. Tuloksia verrattiin
soveltuvin osin VMI3:sta (1951–1953) kirjallisuudessa
julkaistuihin tuloksiin ja arviota korjattiin tarvittaessa
asiantuntija-arviona. Pinta-alaltaan niukkojen luonto-
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tyyppien kohdalla vuoden 1956 arvio perustui kokonaan
asiantuntija-arvioon.
Kangasmetsäluontotyyppien nykypinta-alojen arviot
perustuivat VMI9-aineistoon. Arvioille laskettiin myös
suhteellinen keskivirhe ja 95 %:n luottamusvälit. Niukkojen ja harvinaisten luontotyyppien pinta-alaestimaattien suhteelliset keskivirheet olivat paljon suurempia
kuin pinta-alaltaan suurten. Luontotyyppien nykypintaalan arviona esitetään tässä kuitenkin vain varsinainen
pinta-alaestimaatti, sillä sen katsotaan edustavan parasta mahdollista arviota luontotyypin nykypinta-alasta.
Jos luontotyyppien nykypinta-alat olivat hyvin pieniä,
käytettiin arvion tukena tai yksinomaisena perusteena
kuitenkin Metsähallituksen SutiGis-aineistoa. Pienten
pinta-alojen yhteydessä sovellettiin aina myös asiantuntija-arviota.
VMI-aineiston perusteella lehtojen kokonaismäärä
on vaihdellut eri inventoinneissa suuresti (ks. taulukko 16). VMI1:ssä lehtojen määrä koko maassa oli vain
noin neljännes siitä, mitä se oli yhdeksännen inventoinnin mukaan. Pohjois-Suomessa, jonka osuus koko
maan lehdoista on tosin vain 4 %, vaihtelu eri inventointikierrosten välillä on vieläkin suurempaa. VMI1:ssä
lehtoja oli Pohjois-Suomessa lähes puolitoistakertaisesti
VMI9:ssä havaittu määrä, kun taas VMI5:n perusteella
niitä oli vain neljännes verrattuna VMI9:ään.
Valtakunnan metsien inventoinnit eivät siten anna
riittävän luotettavaa kuvaa lehtojen määrän muutoksesta. Yksi syy lehtojen määrän kasvuun valtakunnan
metsien inventointiaineistossa lienee se, että lehdot
tunnistetaan nykyään aiempaa paremmin. Toisaalta
Pohjois-Suomessa porojen laidunnus saattaa vaikeuttaa
lehtojen tunnistamista. Typpilaskeuma ja ilmastonmuutos lienevät kuitenkin aiheuttaneet todellista pinta-alan
lisäystä. Toisaalta lehtojen tiedetään myös eri syistä
vähentyneen ja vähenemistä tapahtuu yhä. Suurin lehtopinta-alan väheneminen on kuitenkin tapahtunut jo
aiemmin. Luotettavien muutostietojen puutteen vuoksi
lehdot jalopuulehtoja lukuun ottamatta arvioitiin vain
laadun perusteella (B-kriteeri).
Jalopuustoisten lehtojen määrää arvioitaessa nykytiedot on koottu useista eri lähteistä: luonnonsuojelulain
luontotyyppien inventointitietokannasta, metsäkeskusten metsäsuunnitteluaineistosta ja Metsähallituksen
tietokannoista. Aiempi tieto jalopuumetsistä perustuu
pääosin erillisselvityksiin ja eri asiantuntijoiden arvioihin. Erityisesti pitkäaikaisesta kehityksestä tilastollinen
tieto puuttuu tai se on puutteellista. Harvinaisimmilla
tyypeillä viime vuosikymmenien muutoksia on arvioitu
myös yksittäisten kohteiden häviämisen myötä.
Taulukko 16. Lehtojen kokonaispinta-ala (km2) valtakunnan
metsien eri inventoinneissa.
VMI1
VMI5
VMI9
km2
km2
km2
Ahvenanmaa
10
18
75
Etelä-Suomi

787

830

3 640

Pohjois-Suomi

202

36

142

Koko maa

994

884

3 857

B-kriteeri: laadun muutos
Luontotyypin laatuun vaikuttaa sen esiintymien kaikkien abioottisten ja bioottisten ekosysteemin osien tila.
Koska luontotyyppien tiettyjen osien tiedetään heikentyneen muita enemmän, laadittiin näitä varten luontotyyppikohtainen kriteeristö ennen arvioinnin toteuttamista.
Kangasmetsissä kriteerit jaettiin rakennekriteereihin,
joita pidettiin pääkriteereinä, ja toiminnallisiin kriteereihin, joita pidettiin toisen tason kriteereinä. Rakennekriteerinä käytettiin lahopuun määrää kaikissa kangasmetsäluontotyypeissä sekä lisäksi järeiden, yli 40 cm läpimit-

taisten ylispuiden esiintymistä vanhoissa ja ikivanhoissa
metsissä. Toiminnallisia kriteereitä ovat häiriöt, joista
luontaisia ovat metsäpalo, tuulituho, majavan vaikutukset, tulva ja muut bioottiset häiriöt. Ei-luontaisia laatua
heikentäviä häiriöitä ovat hakkuut, maanmuokkaus,
ojitus, vieraan puulajin esiintyminen, kantojen nosto,
pirstoutuminen, reunavaikutus, porolaidunnus ja typpilaskeuma. Ei-luontaisia laatua parantavia häiriöitä
ovat kulotus ja ennallistamishakkuut. Rakenteellisiksi
kriteereiksi määriteltiin myös järeä elävä lehtipuu seuraavissa tapauksissa: 1) vähintään 40 cm läpimittaisen
haavan esiintyminen Etelä-Suomen lehtomaisilla, tuoreilla ja kuivahkoilla kankailla, ja 2) vähintään 25 cm
läpimittaisen haavan esiintyminen Pohjois-Suomen
lehtomaisilla, tuoreilla ja kuivahkoilla kankailla. Tässä
mainittujen kriteerien lisäksi laadun heikkenemisen arvioinnissa otettiin huomioon myös muut ekosysteemin
osat ja niiden toiminta, kuten maaperä, vesitalous, puusto, kasvillisuus, eläimistö ja muu eliöstö.
Kangasmetsäluontotyyppien laadun muutoksen arvioinnissa painotettiin lahopuun määrää 40 % ja ekosysteemin muita tekijöitä 60 %, koska lahopuun määrän tiedetään korreloivan voimakkaasti muiden luontotyypin
luonnontilaisuutta kuvaavien rakennepiirteiden ja lajiston monimuotoisuuden kanssa. Lahopuun ja muiden
tekijöiden merkityksen suhde on valittu nyt asiantuntijaarviona, ja tulevaisuudessa sitä voidaan tarkistaa, jos uusi tutkimus antaa perusteita muunlaiselle painotukselle.
Lahopuun vaikutus laadun heikentymiseen arvioitiin
taulukon 17 perusteella. Taulukon laadunheikkenemisluokat on valittu siten, että luokassa 5 luontotyypin
metsien keskimääräinen lahopuun määrä on vähintään
yhtä suuri kuin kirjallisuuden perusteella arvioitu luontotyypin lahopuun määrän vaihtelun luontainen alaraja
(Siitonen 2001). Luokassa 1 lahopuun määrä vastaa intensiivisesti hoidetun talousmetsän lahopuun määrää,
joka yleensä on alle 5 m3/ha tai alle 10 m3/ha. Lahopuun
määrätiedot saatiin VMI9:stä. Pinta-alaltaan niukkojen
luontotyyppien kohdalla käytettiin usein lisäksi asiantuntija-arviota.
Muiden ekosysteemin osien kuin lahopuun laadun
heikkenemistä 1950-luvulta nykypäivään arvioitiin yllä
mainittujen kriteerien ja muiden ominaisuuksien perusteella. Arvioinnissa käytettiin mm. puuston rakennetta,
hakkuita, vesitaloutta, ojituksia, maanmuokkausta ja
luonnonsuojelua koskevia VMI9-tietoja sekä julkaistuja
tietoja kasvillisuudesta, eläimistöstä, muusta eliöstöstä,
pirstoutumisesta, porolaidunnuksesta ja laskeumasta.
Tämä muiden ekosysteemin osien arvio 1950-luvulta
nykypäivään perustui kerättyjen tietojen lisäksi asiantuntija-arvioon.
Luontotyypin laadun heikkenemisen alkuarvio 1950-luvulta
nykypäivään laskettiin kaavalla:
laadun heikkeneminen 1956−2007 =
lahopuun_arvio * 0,4 + muu_arvio * 0,6
lahopuun_arvio = lahopuun määrästä johtuva laadun
heikkenemisen arvio
muu_arvio = muiden ekosysteemin osien arvio
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Ryhmässä "muut metsien luontotyypit" määrän arvioinnin aineistot olivat vaihtelevia. Harjumetsien pintaalatietoa on saatavilla useista lähteistä, mutta keskeinen
tietolähde on harjujensuojeluohjelman valmisteluaineisto. Samaa aineistoa on myös referoitu Etelä-Suomen ja
Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietinnössä (Etelä-Suomen ja Pohjanmaan…2000) sekä Natura
2000 -verkoston suunnittelussa. Tietoa pinta-alan nykytilasta voidaan arvioida myös paikkatietoanalyysien
tulosten perusteella. Dyynimetsien määrän muutosten
arviointi perustuu erillisselvityksiin (Hellemaa 1988),
ryhmän ulkopuolisiin asiantuntijalausuntoihin sekä
asiantuntijoiden arvioon. Kalliometsien pinta-alaa koskevat arviot ja niiden kuvaus perustuvat VMI-aineistoihin ja arvokkaiden kallioalueiden inventointitietoihin (Husa ja Kontula 1997; Husa ym. 1996; 2000; 2001).
Louhintaa ja muita maankäytön muutoksia arvioimalla
on pinta-alan viimeaikaisia muutoksia voitu arvioida
asiantuntija-arvioina.
Tulvametsien pinta-alamuutosten arviointi on tehty karkeana arviona, koska sekä aiemmat että nykyiset tiedot pinta-alasta ovat vähäisiä. Arvioinnissa hyödynnettiin tietoja jokien ja purojen luonnontilaisuuden
muutoksesta olettaen, että muutokset ovat tulvametsissä vastaavia. Jokivesistöistä vain kymmenesosa on
rakentamattomia ja luonnontilaisia, kun kriteerinä on
vähintään 50 km mittainen luonnontilainen jokiosuus,
jonka yläjuoksulla ei ole patoa (Siikamäki ym. 2004;
Joensuu ym. 2006). Luonnontilaisia kokonaisia puroja
luonnontilaisine lähiympäristöineen on enintään 2 %
purojen kokonaismäärästä. Tarkasteltaessa pelkkää uomaa eteläisessä Suomessa on vähintään 10 % uomien
lukumäärästä luonnontilaisia. Yksittäisten purojaksojen kokonaispituudesta kolmannes on luonnontilaisena
(Joensuu ym. 2006). Luontaisen tulvarytmin kannalta
vesistöissä tapahtunut muutos on ollut hyvin voimakas, mikä näkyy myös tulvametsien määrän ja laadun
muutoksina.
Poikkeavalla maapohjalla kasvavien metsien esiintymispinta-alojen muutoksia on arvioitu maankäytöstä kertovien tilastojen pohjalta, paikkatietoanalyysien
avulla sekä kokoamalla tietoa erillisselvityksistä (Palko
ym. 1988).
Luontotyyppien määrän kehitysennusteen arviointi
perustui sekä arvioon menneen kehitystrendin jatkumisesta tulevaisuudessa että arvioon määrän muutoksen
merkityksestä tulevaisuudessa. Sekä kehitysennusteen
merkitys että varhaisen taantumisen huomioonottaminen arvioitiin tapauskohtaisesti asiantuntija-arviona.

Taulukko 17. Luontotyypin laadun heikkenemisen alkuarviossa käytetyt lahopuun tilavuusluokat (m3/ha). Luokan 5 alaraja
vastaa luontotyypin lahopuun määrän luontaisen vaihtelun alarajaa.
Etelä-Suomi

Pohjois-Suomi

Lehtomaiset, tuoreet,
kuivahkot ja kuivat kankaat

Karukkokankaat

Lehtomaiset, tuoreet,
kuivahkot ja kuivat kankaat

Karukkokankaat

Nuoret metsät

1. < 10
2. 10–20
3. 20–40
4. 40–100
5. > 100

1. < 5
2. 5–10
3. 10–30
4. 30–50
5. > 50

1. < 10
2. 10–20
3. 20–30
4. 30–50
5. > 50

1. < 5
2. 5–10
3. 10–15
4. 15–25
5. > 25

Keski-ikäiset metsät

1. < 5
2. 5–10
3. 10–20
4. 20–50
5. > 50

1. < 5
2. 5–10
3. 10–15
4. 15–25
5. > 25

1. < 5
2. 5–10
3. 10–15
4. 15–25
5. > 25

1. < 2
2. 2–5
3. 5–10
4. 10–15
5. > 15

Vanhat metsät

1. < 5
2. 5–10
3. 10–20
4. 20–50
5. > 50

1. < 5
2. 5–10
3. 10–15
4. 15–25
5. > 25

1. < 5
2. 5–10
3. 10–15
4. 15–25
5. > 25

1. < 2
2. 2–5
3. 5–10
4. 10–15
5. > 15

Ikivanhat metsät

1. < 5
2. 5–10
3. 10–20
4. 20–50
5. > 50

1. < 5
2. 5–10
3. 10–15
4. 15–25
5. > 25

1. < 5
2. 5–10
3. 10–15
4. 15–25
5. > 25

1. < 2
2. 2–5
3. 5–10
4. 10–15
5. > 15

Luokkien selitykset:
1. Luontotyypin esiintymien laatu on heikentynyt äärimmäisen voimakkaasti
2. Luontotyypin esiintymien laatu on heikentynyt erittäin voimakkaasti
3. Luontotyypin esiintymien laatu on heikentynyt voimakkaasti
4. Luontotyypin esiintymien laatu on heikentynyt melko voimakkaasti
5. Luontotyypin esiintymien laatu ei ole merkittävästi heikentynyt

Näin saatua 1950-luvulta nykypäivään tapahtuneen
laadun muutoksen arviota korotettiin tai lievennettiin
tapauskohtaisesti tulevaisuuden kehitysennusteen ja
varhaisen taantumisen perusteella.
Lehtojen uhanalaisuusarviointi laadun perusteella
tehtiin asiantuntija-arviona, joka pohjautui tietoihin eri
lähteistä. Lehtojen laadun muutos viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana perustuu tehtyihin inventointeihin eri vuosikymmeniltä. Lehtojensuojeluohjelman
valmistelun yhteydessä tehtiin laajat inventoinnit 1980luvulla (Lehtojensuojelutyöryhmä 1988). VMI9:n avainbiotooppi- ja kasvupaikka-aineisto, luonnonsuojelulain
luontotyyppien inventointiaineisto ja tiedot Natura 2000
-tietokantaan kerättiin 1990-luvulla (Natura 2000 -tietokanta 2006) 1990- ja 2000-luvuilla mm. lehtokeskusalueilla toteutettiin Life Luonto -hankkeita, joissa arvioitiin
hoitosuunnitelmien pohjaksi Natura 2000 -verkostoon
sisältyvien lehtojen tilaa ja hoitotarvetta (esim. Laitinen
2003). 2000-luvulla Metsien monimuotoisuuden suojeluohjelman (METSO) kokeiluhankkeissa sekä suojeluun
tarjottuja lehtokohteita arvioitaessa kertyi arvokasta tietoa myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolisten lehtojen nykytilanteesta (ks. Syrjänen ym. 2007). Uhanalaisten lajien hoitosuunnitelmia on tehty varsinkin lehtojen
putkilokasveille, mikä on osaltaan kerryttänyt seuranta-
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aineiston määrää (esim. Vasama 2005). Metsäkeskusten
metsäsuunnitteluaineistoa kerättiin ja Metsähallituksen
inventointeja tehtiin 1990- ja 2000-luvuilla (Metsäkeskusten metsäsuunnitteluaineisto ja Metsähallituksen
kuviotietoaineisto). Varsinkin lehtojensuojeluohjelman
valmistelussa samoin kuin luonnonsuojelulain luontotyyppien inventoinnissa käytiin läpi lehtoja, joista oli jo
tietoa aiemmin. Siten tietoa kertyi myös lehtojen laadussa tapahtuneista inventointia edeltäneistä muutoksista.
Välillisesti lehtometsien laadun muutoksesta kertovat
myös eliölajien uhanalaisuusarvioinnin tulokset (Rassi
ym. 2001). Lisäksi VMI3:n ja VMI5:n aineistot lehtometsien ikärakenteesta sekä tehdyistä hakkuista antoivat
viitteitä lehtometsien laadusta 1950- ja 1960-luvuilla.
Lehtojen laadun muutos ennen 1950-lukua pohjautuu pääasiassa asiantuntija-arvioihin ja yleiseen tietämykseen lehtometsien käytön intensiteetistä maan eri
puolilla ja toisaalta myös eri luontotyypeillä. VMI1:n
tiedoista ilmenevät lehtometsien ikäluokkien osuudet
maan eri osissa.
Ryhmästä "muut metsien luontotyypit" ei ole yhtä
kattavia laatua kuvaavia tilastoja kuin kangasmetsistä
ja lehdoista on saatavilla. Useiden tyyppien kohteet
ovat pienialaisia, ja monet luontotyypit niin vähälukuisia (kalliometsiä, harjumetsiä ja pohjoisia tulvametsiä

3.4.3

3.4.3.1

Uhanalaisuusarviot

Erotetuista metsäluontotyypeistä suurin osa, 54 luontotyyppiä, on kangasmetsiä (taulukko 18). Lehtoluontotyyppejä on 13 ja muita metsien luontotyyppejä 7. Pääosa
eli yli 95 % luontotyyppien pinta-alasta on kangasmetsiä.
Lehtojen ja muiden metsien pinta-ala on kangasmetsiin
verrattuna huomattavan pieni, Pohjois-Suomessa suorastaan häviävän pieni.
Koko maan tasolla arvioitiin yhteensä 73 metsäluontotyypin uhanalaisuutta. Lisäksi puutteellisesti tunnetuiksi
(DD) arvioitiin 3 luontotyyppiä. Uhanalaisiksi (CR, EN,
VU) arvioitiin Etelä-Suomessa 75 %, Pohjois-Suomessa
55 % ja koko maassa 70 % luontotyypeistä (kuva 33). Tilanne on kokonaan toinen tarkasteltaessa metsien pintaalan jakautumista uhanalaisuusluokkiin. Uhanalaisten
luontotyyppien pinta-alan osuus metsäpinta-alasta on
Etelä-Suomessa 49 %, Pohjois-Suomessa 27 % ja koko
maassa 48 % metsäluontotyyppien kokonaispinta-alasta
(kuva 34). Uhanalaisuusluokista pinta-alaltaan suurin on
vaarantuneiden luokka (VU), Etelä-Suomessa 46 %, Pohjois-Suomessa 26 % ja koko maassa 45 % luontotyyppien
kokonaispinta-alasta. Tätä uhanalaisempien luokkien
pinta-alaosuudet ovat huomattavan pieniä.
Metsäluontotyypeillä määrän väheneminen on arvioitu laadun heikkenemistä merkittävämmäksi etenkin
pienialaisilla luontotyypeillä, ja laadun heikkeneminen
määrän vähenemistä merkittävämmäksi taas laaja-alaisilla luontotyypeillä. Jos uhanalaistumista tarkastellaan
pelkän määrän muutoksen (kriteeri A) perusteella,
uhanalaisten luontotyyppien osuus metsäluontotyyppien kokonaispinta-alasta on Etelä-Suomessa 19 %,
Pohjois-Suomessa 15 % ja koko maassa 17 % (kuva 35).
Laatukriteerin (kriteeri B) perusteella vastaavat osuudet
ovat huomattavasti suuremmat: Etelä-Suomessa 92 %,
Pohjois-Suomessa 29 % ja koko maassa 87 % (kuva 36).
LC

NT

VU

EN

CR

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Etelä-Suomi

Pohjois-Suomi

Koko maa

Kuva 33. Metsäluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin tyyppien lukumäärän perusteella Etelä-Suomessa,
Pohjois-Suomessa ja koko maassa. Kuvasta puuttuvat
puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit, joita oli EteläSuomessa 5, Pohjois-Suomessa 3 ja koko maassa 3.
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Metsät

Uhanalaisuuden kokonaisarvio
Luontotyyppien uhanalaisuuden kokonaisarvioissa on
otettu huomioon luontotyypin harvinaisuus tai yleisyys. Uhanalaisuutta lieventävänä on otettu huomioon
metsäluontotyypin yleensä vähintään 1 % osuus alueen kivennäismaan metsämaan pinta-alasta. Harvinaisuuden rajana on pidetty 15–20 arvioitua esiintymää.
Harvinaisuuden ja yleisyyden huomioon ottamisessa on
käytetty harkintaa. Harvinaisuuskorotus tehtiin muutamalla tyypillä silloin, kun käytössä olleiden aineistojen ja
asiantuntijoiden näkemysten perusteella luontotyyppien
esiintymien arvioitiin voivan hävitä satunnaistekijöiden
takia.
Eräiden luontotyyppien kohdalla asiantuntijaryhmä
on tehnyt A- ja/tai B-kriteerien antamasta ja harvinaisuuskorotuksella tai yleisyyslievennyksellä tarkennetusta lopputuloksesta poikkeavan kokonaisarvion. Osasta
metsien luontotyyppejä negatiivisemman kriteerin perusteella saatu arvio ei antaisi todellisuutta vastaavaa
kuvaa, sillä monet varsinkin nuorten kangasmetsien tyypit ovat määrällisesti säilyviä, mutta laadullisesti varsin
uhanalaisia, kun taas monissa muissa tyypeissä laatu
on hyvä, mutta ne saattavat olla määrällisesti uhanalaisia. Tästä syystä metsäasiantuntijaryhmä tarkensi kokonaisarviota asiantuntija-arviona koko maan arvioissa 15
luontotyypin, Etelä-Suomen arvioissa 12 luontotyypin
ja Pohjois-Suomen arvioissa 15 luontotyypin kohdalla
(n. 20 % arvioiduista tyypeistä). Ryhmätason arvioissa
näin meneteltiin kaikissa lehtomaisten kankaiden arvioissa sekä kuivahkojen kankaiden Etelä-Suomen arvioissa. Asiantuntija-arviossa yleisenä pääperiaatteena
on ollut, että jos määrän ja laadun arvioissa oli yhden
luokan ero, käytettiin tiukempaa uhanalaisarviota. Jos
ero oli kaksi luokkaa tai enemmän, käytettiin luokkien
keskiarvoa pyöristäen lähimpään tiukempaan uhanalaisuusarvioon.
Osa tyypeistä on arvioitu pelkästään määräkriteerin
tai laatukriteerin perusteella, mikäli molempien kriteerien käyttöön ei katsottu olevan mahdollisuutta. Pienestä
osasta metsäluontotyyppejä on ollut käytettävissä niin
vähän aineistoa, kirjallisuutta ja asiantuntijatietoa, että ne
on jätetty puutteellisesti tunnetuiksi (Etelä-Suomessa 5
ja Pohjois-Suomessa sekä koko maassa 3 luontotyyppiä).

Metsäluontotyyppien uhanalaisuus

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

lukuun ottamatta), ettei niiden laadusta voi tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi VMI-laskentojen perusteella.
Poikkeavalla maapohjalla esiintyvät tyypit ovat nousseet
tietoisuuteen vasta tässä työssä tehdyn luokittelun myötä, eikä niiden laadusta ole näin ollen aiempia tilastoja.
Useiden tyyppien laadun arviointi perustuu aiemmin
tehtyihin erillisselvityksiin. Esimerkiksi Etelä-Suomen ja
Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietinnössä kuvataan yleisimpien tyyppien laadun muutoksia
(Etelä-Suomen ja Pohjanmaan … 2000). Harvinaisimpien
tyyppien laadun arviointi nojautuu kohteilta laadittuihin erillisselvityksiin (ultraemäksisellä maapohjalla
kasvavat metsät) (Soronen 1999; Eeronheimo 2003) tai
asiantuntijaryhmän jäsenten omaan tietoon.

Taulukko 18. Metsäluontotyyppien uhanalaisuusluokat, uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät. Arviotaulun tulkinta ja uhanalaistumisen syiden ja
uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.
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Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Koko Suomi

Kokonaisarvio

Pohjois-Suomi
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

5.1 Lehdot
5.1.1 Jalopuulehdot
5.1.1.1 Lehmuslehdot
5.1.1.2 Pähkinälehdot
5.1.1.3 Tammilehdot
5.1.1.4 Saarnilehdot
5.1.1.5 Vaahteralehdot
5.1.1.6 Vuorijalavalehdot
5.1.1.7 Kynäjalavalehdot
5.1.2 Kuivat keskiravinteiset lehdot
5.1.3 Kuivat runsasravinteiset lehdot
5.1.4 Tuoreet keskiravinteiset lehdot
5.1.5 Tuoreet runsasravinteiset lehdot
5.1.6 Kosteat keskiravinteiset lehdot
5.1.7 Kosteat runsasravinteiset lehdot
5.2 Lehtomaiset kankaat
5.2.1 Nuoret lehtomaiset kankaat
5.2.2 Keski-ikäiset lehtomaiset kankaat
5.2.2.1 Keski-ikäiset mäntyvaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.2.2 Keski-ikäiset kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.2.3 Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.2.4 Keski-ikäiset sekapuustoiset lehtomaiset kankaat
5.2.3 Vanhat lehtomaiset kankaat
5.2.3.1 Vanhat mäntyvaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.3.2 Vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.3.3 Vanhat lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.3.4 Vanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat
5.2.4 Ikivanhat lehtomaiset kankaat
5.2.4.1 Ikivanhat mäntyvaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.4.2 Ikivanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.4.3 Ikivanhat lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat
5.2.4.4 Ikivanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat
5.3 Tuoreet kankaat
5.3.1 Nuoret tuoreet kankaat
5.3.2 Keski-ikäiset tuoreet kankaat
5.3.2.1 Keski-ikäiset mäntyvaltaiset tuoreet kankaat
5.3.2.2 Keski-ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat
5.3.2.3 Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset tuoreet kankaat
5.3.2.4 Keski-ikäiset sekapuustoiset tuoreet kankaat
5.3.3 Vanhat tuoreet kankaat
5.3.3.1 Vanhat mäntyvaltaiset tuoreet kankaat
5.3.3.2 Vanhat kuusivaltaiset tuoreet kankaat
5.3.3.3 Vanhat lehtipuuvaltaiset tuoreet kankaat
5.3.3.4 Vanhat sekapuustoiset tuoreet kankaat
5.3.4 Ikivanhat tuoreet kankaat
5.3.4.1 Ikivanhat mäntyvaltaiset tuoreet kankaat
5.3.4.2 Ikivanhat kuusivaltaiset tuoreet kankaat
5.3.4.3 Ikivanhat lehtipuuvaltaiset tuoreet kankaat
5.3.4.4 Ikivanhat sekapuustoiset tuoreet kankaat

Kokonaisarvio

Luontotyyppi / ryhmä
5 Metsät

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu
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Kokonaisarvio

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

4 2 y NT* 5 4 y
5 2 y VU 5 3 y

Koko Suomi

Kokonaisarvio

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Pohjois-Suomi

Uhanalaistumisen syyt
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Metsät

Luontotyyppi / ryhmä
5.4 Kuivahkot kankaat
5.4.1 Nuoret kuivahkot kankaat
5.4.2 Keski-ikäiset kuivahkot kankaat
5.4.2.1 Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.2.2 Keski-ikäiset kuusivaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.2.3 Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.2.4 Keski-ikäiset sekapuustoiset kuivahkot kankaat
5.4.3 Vanhat kuivahkot kankaat
5.4.3.1 Vanhat mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.3.2 Vanhat kuusivaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.3.3 Vanhat lehtipuuvaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.3.4 Vanhat sekapuustoiset kuivahkot kankaat
5.4.4 Ikivanhat kuivahkot kankaat
5.4.4.1 Ikivanhat mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.4.2 Ikivanhat kuusivaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.4.3 Ikivanhat lehtipuuvaltaiset kuivahkot kankaat
5.4.4.4 Ikivanhat sekapuustoiset kuivahkot kankaat
5.5 Kuivat kankaat
5.5.1 Nuoret kuivat kankaat
5.5.2 Keski-ikäiset kuivat kankaat
5.5.2.1 Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivat kankaat
5.5.2.2 Keski-ikäiset kuusivaltaiset kuivat kankaat
5.5.2.3 Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset kuivat kankaat
5.5.2.4 Keski-ikäiset sekapuustoiset kuivat kankaat
5.5.3 Vanhat kuivat kankaat
5.5.3.1 Vanhat mäntyvaltaiset kuivat kankaat
5.5.3.2 Vanhat kuusivaltaiset kuivat kankaat
5.5.3.3 Vanhat lehtipuuvaltaiset kuivat kankaat
5.5.3.4 Vanhat sekapuustoiset kuivat kankaat
5.5.4 Ikivanhat kuivat kankaat
5.5.4.1 Ikivanhat mäntyvaltaiset kuivat kankaat
5.5.4.2 Ikivanhat kuusivaltaiset kuivat kankaat
5.5.4.3 Ikivanhat lehtipuuvaltaiset kuivat kankaat
5.5.4.4 Ikivanhat sekapuustoiset kuivat kankaat
5.6 Karukkokankaat
5.6.1 Nuoret karukkokankaat
5.6.2 Keski-ikäiset karukkokankaat
5.6.3 Vanhat karukkokankaat
5.6.4 Ikivanhat karukkokankaat
5.7 Muut metsien luontotyypit
5.7.1 Harjumetsien valorinteet
5.7.2 Sisämaan dyynimetsät
5.7.3 Sisämaan tulvametsät
5.7.4 Kalliometsät
5.7.5 Alunamaiden kuusikot
5.7.6 Ultraemäksisellä pohjalla kasvavat metsät
5.7.7 Jalopuustoiset kangasmetsät

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Etelä-Suomi

I
I
I
I

Ml, Rl, Yl, Mi, I

Ml, Rl, Yl,
Yl, Rl, Ml,
Yl, Rl, Ml,
Yl, Rl, Ml,
Yl, Rl, Ml,
Yl, Rl, Ml,

Mi,
Mi,
Mi,
Mi,
Mi,
Mi,

I
M,
M,
M,
M,
M,

I
I
I
I
I

Mi, Rl, R, Ks
Mi, Rl, Yl, Ks
Vra, Oj, M
Yl, Ks, Rl, Ml, Mi, Ku
Ks
Mp, Ml, Mi, M, Oj, R
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Kuva 34. Metsäluontotyyppien pinta-alan jakautuminen uhanalaisuusluokkiin kokonaisarvioiden perusteella Etelä-Suomessa,
Pohjois-Suomessa ja koko maassa. Yli 95 % metsäluontotyyppien pinta-alasta on kangasmetsiä. Tarkastelussa eivät ole
mukana puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit.
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Kuva 35. Metsäluontotyyppien uhanalaisuus tarkasteltuna pelkän määrän muutoksen (kriteeri A) perusteella Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja koko maassa (osuus metsäluontotyyppien pinta-alasta). Kriteerin A luokat rinnastuvat uhanalaisuusluokkiin: 1 →CR, 2 → EN, 3 → VU, 4 → NT ja 5 → LC. A-kriteeriä ei sovellettu 6 lehtoluontotyypillä. Tarkastelussa eivät ole
mukana puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit, joita oli Etelä-Suomessa 5 ja Pohjois-Suomessa sekä koko maassa 3.
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Kuva 36. Metsäluontotyyppien uhanalaisuus tarkasteltuna pelkän laadun muutoksen (kriteeri B) perusteella Etelä-Suomessa,
Pohjois-Suomessa ja koko maassa (osuus metsäluontotyyppien pinta-alasta). Kriteerin B luokat rinnastuvat uhanalaisuusluokkiin: 1 → CR, 2 → EN, 3 → VU, 4 → NT ja 5 → LC. B-kriteeriä ei sovellettu yhdellä luontotyypillä Etelä-Suomessa ja
koko maassa eikä 3 luontotyypillä Pohjois-Suomessa. Tarkastelussa eivät ole mukana puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit, joita oli Etelä-Suomessa 5 ja Pohjois-Suomessa sekä koko maassa 3.
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Luontotyyppien lukumäärää tarkasteltaessa pelkkä
määräkriteeri antaa uhanalaisten osuudeksi Etelä-Suomessa 61 %, Pohjois-Suomessa 42 % ja koko maassa 56 %.
Vastaavat osuudet laadun muutoksen perusteella ovat
Etelä-Suomessa 72 %, Pohjois-Suomessa 30 % ja koko
Suomessa 58 %.
Kokonaisuhanalaisuusarvio, joka muodostuu, kun
valitaan negatiivisempi A- ja B-kriteerien antamista arvioista, ja tarkennetaan sitä tarvittaessa harvinaisuuden
tai yleisyyden perusteella, oli vaikea soveltaa niiden
luototyyppien arvioinnissa, jotka ovat määräkriteerin
perusteella säilyviä, mutta laatukriteerin perusteella
uhanalaisia (10 luontotyyppiä, 13 % luontotyypeistä) tai
päinvastoin (3 luontotyyppiä, 4 % luontotyypeistä).

Kangasmetsien luontotyyppien uhanalaisuus
Koko maan tasolla arvioitiin 54 kangasmetsien luontotyypin uhanalaisuutta, ja lisäksi kaksi kangasmetsien luontotyyppiä arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD). Uhanalaisiksi luokiteltiin 34 luontotyyppiä
(65 %). Luontotyypeistä on 7 äärimmäisen uhanalaisia
(CR), 16 erittäin uhanalaisia (EN) ja 11 vaarantuneita
(VU). Silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä on 19, ja
vain yksi luontotyyppi on arvioitu säilyväksi (LC) (kuva
37). Pinta-aloja tarkasteltaessa uhanalaisia luontotyyppejä on koko maassa 47 % kangasmetsäluontotyyppien
kokonaispinta-alasta (kuva 38). Suurin osa uhanalaisiksi
luokiteltujen luontotyyppien pinta-alasta kuuluu vaarantuneiden luokkaan. Kangasmetsien pinta-alasta suurin osa on laadullisesti heikentynyttä (vrt. kuva 36, yli
95 % metsäluontotyyppien pinta-alasta on kangasmetsiä).
Etelä-Suomessa kangasmetsien uhanalaistuminen on
ollut voimakkaampaa kuin Pohjois-Suomessa, etenkin jos
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Koko maa

NT

VU
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CR

Pohjois-Suomi
Etelä-Suomi
Kangasmetsät
Koko maa
Pohjois-suomi
Etelä-Suomi

Metsät

Lehtojen uhanalaisuus
Lehdot ovat uhanalaisin metsäluontotyyppiryhmä. Koko maan arvioissa uhanalaisten osuus oli yli 90 % sekä
luontotyyppien lukumäärän (kuva 37) että niiden pintaalan (kuva 38) perusteella.
Jalopuustoiset lehdot, jotka esiintyvät vain EteläSuomessa, arvioitiin sekä määrän (A-kriteeri) että laadun (B-kriteeri) perusteella. Arvioiduista seitsemästä
jalopuustoisesta lehtoluontotyypistä kaikki (100 %)
arvioitiin uhanalaisiksi molemmilla kriteereillä, mutta
laadun perusteella jalopuustoiset lehtoluontotyypit ovat
uhanalaisempia kuin määrän perusteella arvioiden. Jalopuustoisista lehdoista 3 luontotyyppiä arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) ja 4 luontotyyppiä erittäin
uhanalaisiksi (EN).
Muut lehtoluontotyypit (6 luontotyyppiä) arvioitiin
vain laadun perusteella. Ne ovat (83 %) uhanalaisia koko maassa tai vain Etelä-Suomessa lukuun ottamatta
silmälläpidettäviksi (NT) arvioituja kosteita keskiravinteisia lehtoja. Pohjois-Suomessa kosteat keskiravinteiset
lehdot ovat säilyviä (LC), tuoreet keskiravinteiset lehdot
silmälläpidettäviä (NT) ja muut (67 %) uhanalaisia. Vain
Etelä-Suomessa esiintyvistä muista lehtoluontotyypeistä
1 arvioitiin äärimmäisen uhanalaiseksi (CR), 2 erittäin
uhanalaiseksi (EN), 2 vaarantuneeksi (VU) ja 1 silmälläpidettäväksi (NT).

asiaa tarkastellaan pinta-alan perusteella (kuva 38). Etelä-Suomessa uhanalaisuus pystyttiin arvioimaan 52:lle
kangasmetsien luontotyypille, mutta 5 luontotyyppiä
katsottiin puutteellisesti tunnetuksi. Uhanalaisiksi todettiin 36 luontotyyppiä (69 %). Näistä 10 on äärimmäisen
uhanalaisia (CR), 17 erittäin uhanalaisia (EN) ja 9 vaarantuneita (VU). Silmälläpidettäviä (NT) on 14 ja säilyviä
(LC) kaksi (kuva 37). Uhanalaisiin kangasmetsiin kuuluu
Etelä-Suomessa 49 % kangasmetsien kokonaispinta-alasta (kuva 38). Pohjois-Suomessa tiedot riittivät 53 luontotyypin arviointiin. Uhanalaisia näistä oli 32 (60 %).
Näistä 10 on äärimmäisen uhanalaisia, 11 erittäin uhanalaisia ja 11 vaarantuneita. Silmälläpidettäviä on 13 ja
säilyviä 8 (kuva 37). Uhanalaisiin kangasmetsäluokkiin
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Kuva 37. Lehtojen, kangasmetsien ja muiden metsien luontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin kokonaisuhanalaisuusarvioiden mukaan tyyppien lukumäärän perusteella Etelä-Suomessa,
Pohjois-Suomessa ja koko maassa. Kuvasta puuttuvat puutteellisesti
tunnetut (DD) luontotyypit.
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Kuva 38. Lehtojen, kangasmetsien ja muiden metsien luontotyyppien
jakautuminen uhanalaisuusluokkiin kokonaisuhanalaisuusarvioiden
mukaan pinta-alan perusteella Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa
ja koko maassa. Kuvasta puuttuvat puutteellisesti tunnetut (DD)
luontotyypit.
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kuuluu Pohjois-Suomessa 28 % kangasmetsäluokkien
kokonaispinta-alasta (kuva 38).
Ikäluokkatarkastelussa kaikki nuorten kangasmetsien luontotyypit ovat uhanalaisia kaikilla tarkastelualueilla lukuun ottamatta nuoria kuivahkoja kankaita,
jotka ovat Pohjois-Suomessa silmälläpidettäviä (NT).
Uhanalaistuminen johtuu lähes yksinomaan laadun
heikkenemisestä. Valtaosa nuorista metsistä on metsätalouskäytössä, minkä vuoksi niiden laadulliset tekijät
ovat luonnontilaisesti kehittyneeseen metsään verrattuna olennaisesti heikentyneet.
Keski-ikäisten, vanhojen ja ikivanhojen kangasmetsien
luontotyyppien uhanalaistumiseen on merkittävimmin
vaikuttanut niiden määrän väheneminen. Uhanalaisuus
arvioitiin ikivanhojen kangasmetsien 16 luontotyypille,
joista koko maassa uhanalaisia on 10. Lisäksi 3 ikivanhojen kangasmetsien luontotyyppiä arvioitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD) Etelä-Suomessa ja 1 koko maassa
ja Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa ikivanhojen metsien luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi 11 (ikivanhojen kangasmetsien luontotyyppejä arvioitu yhteensä
14) ja Pohjois-Suomessa 9 (arvioitu 15). Vanhojen metsien
luontotyypeistä (16) on koko maassa uhanalaisia 11. Etelä-Suomessa vanhoista metsistä on luokiteltu uhanalaisiksi 11 (arvioitu 16) ja Pohjois-Suomessa 9 (arvioitu 15).
Ikivanhojen ja vanhojen kangasmetsien luontotyypeistä
olisi useampi arvioitu uhanalaiseksi, jos ennen 1950-lukua tapahtunutta määrän vähenemistä (A3-alakriteeri)
olisi painotettu enemmän. Keski-ikäisissä metsissä (arvioitu 17) on uhanalaisia luontotyyppejä koko maassa
8. Etelä-Suomessa keski-ikäisistä metsistä on luokiteltu uhanalaisiksi 9 ja Pohjois-Suomessa 10 (arvioitu 17)
luontotyyppiä.
Kasvupaikkatyypeittäin tarkasteltuna suhteellisesti
eniten uhanalaisia luontotyyppejä on karukkokankaiden ryhmässä, jossa kaikki 4 arvioitua luontotyyppiä
on luokiteltu uhanalaisiksi kaikilla tarkastelualueilla.
Kuivahkojen kankaiden 13 arvioidusta luontotyypistä 9
on uhanalaisia (Etelä-Suomessa uhanalaisia 10, arvioitu
13, Pohjois-Suomessa 7, arvioitu 13). Kuivien kankaiden
11:stä koko maassa arvioidusta luontotyypistä 8 on uhanalaisia (Etelä-Suomessa 9, arvioitu 10, Pohjois-Suomessa
7, arvioitu 11). Lehtomaisten kankaiden 13 arvioidusta
luontotyypistä 8 on uhanalaisia (Etelä-Suomessa 8, arvioitu 12, Pohjois-Suomessa 9, arvioitu 12). Suomessa yleisimpänä esiintyvän kangasmetsien kasvupaikkatyypin
eli tuoreen kangasmetsän 13 arvioidusta luontotyypistä
5 on uhanalaisia (Etelä-Suomessa 5, arvioitu 13, PohjoisSuomessa 5, arvioitu 13).
Puulajeittain tarkasteltuna kaikki luontaisilla kasvupaikoillaan (lehtomaisista kuivahkoihin kangasmetsiin) esiintyvät lehtipuuvaltaiset metsät on luokiteltu
uhanalaisiksi. Uhanalaistuminen on seurausta näiden
metsäluontotyyppien pinta-alan voimakkaasta vähenemisestä.
Muiden metsäluontotyyppien uhanalaisuus
Muista metsäisistä luontotyypeistä koko maata tai
vain Etelä-Suomea tarkasteltaessa uhanalaisia on viisi
seitsemästä erotetusta luontotyypistä. Kalliometsät on
arvioitu säilyväksi (LC) ja lisäksi alunamaiden kuusi-
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kot puutteellisesti tunnetuksi (DD). Pohjois-Suomessa
esiintyvät muut metsäluontotyypit on arvioitu luokkaan
silmälläpidettävä (NT).

3.4.3.2

Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät
Metsäluontotyypeistä suurin osa on luokiteltu muiksi
kuin säilyviksi joko määrällisen tai laadullisen kehityksen seurauksena. Koska metsäluontotyyppejä on paljon, ja ne muodostavat suuren osan Suomen maapintaalasta, myös erilaisia uhanalaistumisen syitä on paljon
(kuva 39a). Metsäluontotyypeillä useimmin mainittuja
laadun heikkenemiseen liittyviä syitä tai tekijöitä ovat
lahopuun väheneminen sekä metsien ikärakenteen ja
puulajisuhteiden muutokset. Seuraavaksi tärkeimpinä
uhanalaistumisen syinä tulevat rehevöittävä laskeuma,
pellonraivaus ja ojitus. Jos uhanalaistumisen syitä tarkastellaan arvioitujen metsäluontotyyppien pinta-alajakauman perusteella, kolme ensimmäistä syytä pysyvät
samoina, mutta ojitus ja metsien uudistamis- ja hoitotoimet (tarkemmin erittelemättä) nousevat tärkeämmiksi.
Metsätalous yleisesti
Metsäluontotyyppien yleisin uhanalaistumisen syy on
monin tavoin vaikuttava metsätalous. Metsätalouden
eri toimet ovat muuttaneet sekä luontotyyppien määrää
että niiden laatua. Metsätalouden vaikutuksista metsien
luonnontilaan on olemassa runsaasti tietoa, jota on hyödynnetty uusia metsänhoitomenetelmiä suunniteltaessa.
Metsänhoidon suosituksia ja käytäntöjä muuttamalla on
vaikutettu myönteisesti metsän rakennepiirteiden määrään ja laatuun. Vaikka useat metsätalouden toimenpiteet, kuten arvokkaiden elinympäristöjen säästäminen,
säästöpuiden jättäminen ja lehtipuusekoituksen suosiminen ovat luontotyyppien säilymisen kannalta oikean
suuntaisia, niistä monia pidetään edelleen riittämättöminä sekä eliölajiston että luontotyyppien rakenteen ja
toiminnan säilymisen kannalta. Tästä syystä metsätalous
erilaisine vaikutuksineen on myös tulevaisuuden uhkana useimpien metsäluontotyyppien kohdalla (kuva
39b).
Metsien uudistaminen päätehakkuilla on vaikuttanut käytännössä kaikkien metsäluontotyyppien laatuun ja niiden runsaussuhteisiin. Tämän seurauksena
ikivanhojen metsäluontotyyppien ryhmä on vähentynyt
huomattavasti ja vanhojen metsien osuus metsämaisemassa on selvästi alhaisempi kuin se olisi luontaisesti.
Vastaavasti keski-ikäisten ja nuorten metsien osuus metsämaisemassa on korkea, mutta näiden luontotyyppien
laatu on heikentynyt. Metsien uudistamisen vaikutukset
koskevat kaikkia kangasmetsien kasvupaikkatyyppejä.
Karummilla kasvupaikoilla luontaisen uudistamisen
osuus on kuitenkin suuri ja maanmuokkaus vähäistä,
minkä vuoksi karuimmilla kasvupaikoilla metsäluontotyyppien laadun muutokset eivät ole kaikilta osin
olleet yhtä selkeitä kuin rehevämmillä ja kosteammilla
kasvupaikoilla. Kalliometsissä uudistaminen on melko
samanlaista kuin karukkokankailla, ja uudistaminen
toteutetaan useimmiten mosaiikkimaisesti poiminta-
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Kuva 39. Uhanalaistumisen syyt (a) ja uhkatekijät (b) metsäluontotyypeillä. Uhanalaistumisen syyt on järjestetty
ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne mainitaan
tärkeimpänä syynä (tumma) ja toissijaisesti sen mukaan,
montako kertaa ne ylipäätään on mainittu (tumma ja vaalea).
Uhkatekijät ovat uhkamuutosten vertailun helpottamiseksi
samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt. Uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.

hakkuina. Kalliometsien laadun heikentyminen onkin
ollut vähäistä. Lehtojen (siltä osin kuin ne eivät ole metsälakikohteita) ja poikkeavalla maapohjalla kasvavien
metsien uudistaminen on käytännössä samanlaista kuin
kangasmetsissä. Erityisesti lehtometsien uudistaminen
vaikuttaa yleensä lehtojen kasvillisuuden, etenkin hyvin runsaslajisen kenttäkerroksen, monimuotoisuuden
vähentymiseen mm. maanmuokkauksen ja valo-olosuhteiden muutoksen takia. Harju- ja dyynimetsien uudistaminen on useimmiten samanlaista kuin kuivemmilla
kangasmetsätyypeillä.
Lahopuun väheneminen ja sen laadun yksipuolistuminen metsäluontotyypeillä on seurausta metsänhoidon
ja hakkuiden vaikutuksista. Arvioita laadittaessa luontotyyppien kangasmetsien laadun keskeisenä mittarina
käytettiin niiden keskimääräisiä lahopuumääriä, mikä
näkyy arvioinnin tuloksissa hyvin selkeästi. Erityisesti
nuorten talousmetsien alhainen lahopuun määrä luontaisesti syntyneisiin nuoriin metsiin verrattuna erottaa
nuoret talousmetsät rakenteellisesti selvästi nuorista
luonnonmetsistä. Myös vanhemmissa ikäluokissa lahopuun määrä ja monipuolisuus on merkittävästi pienem-
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pää kuin luonnonmetsissä kasvatushakkuiden takia. Ikivanhoissa kangasmetsissä lahopuun määrä on säilynyt
korkeana kyseisen ikäluokan metsien korkean suojeluasteen takia. Pohjois-Suomen kangasmetsissä lahopuuta
on keskimäärin enemmän kuin Etelä-Suomessa, mikä on
seurausta Pohjois-Suomen lyhyemmästä metsätaloushistoriasta. Pohjois-Suomen karummilla kasvupaikoilla
on hitaan lahoamisen vuoksi vielä jäljellä menneiden
puusukupolvien lahopuuta myös sellaisilla alueilla, jotka nykyisin ovat talouskäytössä. Tämä lahopuureservi
tulee ajan myötä vähenemään.
Lehdoissa lahoa lehtipuuta muodostuu nopeasti,
mutta myös lahopuun hajoamisnopeus on suuri. Runsaslahopuustoisia lehtoja on verraten vähän, ja runsaslahopuustoisia jalopuumetsiä on koko maassa vain muutamia. Jalopuut ovat lahopuina hyvin harvinaisia.
Lahopuun jatkuvuutta talousmetsissä vaarantaa metsänhoitotöiden koneellistuminen, erityisesti maanmuokkaus. Maanmuokkauksessa merkittävä osa lahopuustosta tuhoutuu. Metsäenergian korjuu hakkuualoilta
vähentää tulevaisuudessa merkittävästi ainakin kuusen
kantolahopuuta ja pieniläpimittaista lahopuuta.
Lahopuun määrän lisäksi merkittävää on sen laatu
ja jatkumo. Laatuun vaikuttavat mm. puulaji, lahopuun
koko ja lahoaste. Elävän puun lajiston yksipuolistuminen heijastuu suoraan, vaikkakin viiveellä, lahopuulajistoon. Hakkuut taas vähentävät syntyvän lahopuuston
kokoa. Sekä koko että puulaji vaikuttavat puolestaan
lahopuun lahoamisnopeuteen. Metsätalouden hakkuut
myös vähentävät lahopuujatkumoja eli monipuolisen lahopuuston jatkuvaa tarjontaa metsiköissä, mikä aiheuttaa lahopuustoon sitoutuneen lajiston harvinaistumista
ja uhanalaistumista.
Palanutta ja hiiltynyttä puuta syntyy metsiin luonnonkulojen ja kulotuksen yhteydessä. Syttyneiden
metsäpalojen lukumäärä on pysynyt samansuuruisena
vuosia, mutta niiden pinta-ala on tehokkaan palontorjunnan seurauksena ollut alhainen. Ennen koneellisen
maanmuokkauksen kehittymistä tehtiin metsänhoidollista kulotusta suurella pinta-alalla, mutta kulotuksen
määrä on huippuvuosista vähentynyt merkittävästi.
Ontot, koloutuneet tai osin kuolleet puuyksilöt ovat
metsämaisemassa harvalukuisia. Puiden onttoutuminen
liittyy läheisesti metsiköiden ikään. Nykyisistä säästöpuista voi, ainakin potentiaalisesti, muodostua onttoutuvia puuvanhuksia tulevien puusukupolvien aikana, jos
niiden annetaan kasvaa myös tulevien puusukupolvien
läpi. Tältä osin tilanne kangasmetsissä saattaisi parantua nykyisestä. Karummille paikoille onttoutuvia puita
muodostuu erittäin hitaasti.
Onttoja jalopuita on metsissä hyvin vähän. Jalopuumetsien rakenteellinen laatu paranee hyvin hitaasti. Jopa
suojelluissa kohteissa kestää luultavasti kymmeniä tai
joitain satoja vuosia, ennen kuin jalopuumetsiköissämme on suuria onttoja jalopuita runsaammin tarjolla. Pienempiä koloja ja halkeamia esiintyy myös nuoremmissa
jalopuissa, mutta ne eivät riitä turvaamaan jalopuumetsiemme koko monimuotoisuuden kirjoa.
Ojitus vaikuttaa metsätalouden toimista eniten kosteimpien ja useimmiten ravinteisimpien kasvupaikkojen
laatuun. Tällaisia ovat esimerkiksi tuoreet ja lehtomai-

set kankaat, tulvametsät sekä tuoreet ja kosteat lehdot.
Puustoltaan nuoremmissa metsissä on tehty enemmän
ojituksia kuin vanhemmissa metsissä. Jatkossa metsien uudistaminen ja jo ojitettujen metsien ikääntyminen
siirtää painopistettä siten, että puustoltaan yhä vanhemmissa ikäluokissa ojitusten osuus kasvaa. Ikivanhoissa
metsissä ojitus ei ole yhtä suuri luontotyypin laatuun
vaikuttava tekijä, koska ikivanhojen metsien keskimääräinen suojeluaste on niin korkea. Nykyisin tehtävistä
ojituksista suurin osa on vanhojen ojien kunnostuksia.
Uudisojituksia ei nykyisin juurikaan tehdä. Metsän uudistamisen yhteydessä tehdään yleensä pienimuotoista
mätästysojitusta, jos uudistusala on veden vaivaama.
Maanmuokkaus kuuluu yleensä osana metsänuudistamiseen. Maanmuokkausmenetelmät ja -menettelyt
ovat viime vuosina kehittyneet tarkoituksenmukaisemmiksi. Kuivemmilla metsätyypeillä käytetään äestystä
ja laikutusta. Karuimpia kohteita ei välttämättä muokata ollenkaan. Tuoreilla kankailla ja sitä rehevimmillä luontotyypeillä tehdään pääasiassa mätästystä. Jos
uudistusalalla on soistuneisuutta tai maa-aines hienojakoista, tehdään ojitus- tai naveromätästys vesitalouden
muuttamiseksi ja istutustuloksen parantamiseksi. Maanmuokkaukset, erityisesti lehdoissa, muuttavat maaperäeliöstön koostumusta ja toimintaa sekä rikkovat lehdon
maannoksen sekoittamalla mullan ja kivennäismaan.
Vesitalouden muutokset muuttavat metsäluontotyyppiä monella tavoin. Kosteuden väheneminen vaikuttaa
luontotyypin pienilmastoon ja esimerkiksi tihkupintojen katoaminen hävittää luontotyypille ominaisia
pienelinympäristöjä. Muun muassa tihkupinnoilla ja
kosteilla maapuilla elävät sammalet kärsivät ojitusten
vaikutuksista. Lisäksi kosteuden muutokset vaikuttavat
orgaanisen aineksen hajotusprosesseihin. Merkittäviä
ovat esimerkiksi lahopuiden hajoamisessa tapahtuvat
muutokset. Kosteassa pienilmastossa hajotuksesta huolehtivat eri sienilajit kuin kuivemmassa. Tämä vaikuttaa
edelleen haitallisesti suureen joukkoon lahopuilla eläviä
lajeja.
Puulajisuhteiden muutos on yleisesti seurausta
siitä, että metsätaloudessa pyritään kullakin kasvupaikalla kasvattamaan sillä parhaiten menestyviä puulajeja (yleensä mänty tai kuusi), jotka tuottavat parhaan
taloudellisen tuloksen. Tästä syystä karujen tyyppien
kuusi- ja lehtipuuvaltaiset metsiköt ovat vähentyneet
voimakkaasti, ja tämä kehitys oletettavasti myös jatkuu.
Taloudellisesti vähäarvoisten puulajien osuudet metsissä ovat myös vähentyneet. Talousmetsissä kookkaita
pihlajia (Sorbus aucuparia), harmaaleppiä (Alnus incana)
ja muitakin yli-ikäisiä lehtipuita on vähän, samoin kuin
puumaisia pajuja (Salix spp.). Taloudellisesti vähäarvoiset lehtipuut poistetaan usein jo taimikoiden hoidon yhteydessä. Taimikon hoito vähentää myös pensasmaisten
pajujen, tuomien (Prunus padus) ja paatsaman (Rhamnus
frangula) määrää. Nuorissa ikäluokissa koivumetsiä ja
lehtipuuta on runsaammin koivun viljelyn ja lehtipuiden
suosimisen takia. Viime vuosina koivun viljelyä on merkittävästi vähentänyt hirvieläinten aiheuttamien tuhojen
riski. Vanhemmissa ikäluokissa lehtipuuvaltaisten met-
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sien osuus on vähentynyt, ja myös havupuumetsiköiden
harvennuksissa poistetaan lyhytikäisiä lehtipuita. Tosin
vanhoja lehtipuita suositellaan jätettäväksi säästöpuina
hakkuiden yhteydessä. Metsäpalojen puuttuminen tehokkaan metsäpalojen torjunnan seurauksena on suosinut kuusta jonkin verran.
Lehdoissa puulajisuhteiden muutos on ollut merkittävä niiden laatuun vaikuttanut tekijä, ja näin on todennäköisesti myös jatkossa. Osa lehtojen puulajisuhteiden
muutoksista johtuu luontaisesta kuusettumista, mutta
kuusten määrää lisää myös kuusen viljely ja sen suosiminen hakkuissa. Kuusettuminen vähentää usein valon
määrää lehdoissa, mikä puolestaan vähentää lehtolajiston monimuotoisuutta. Vaatelias lehtolajisto voi taantua
myös happaman neulaskarikkeen vuoksi. Aikaisemmin
myös mäntyä saatettiin istuttaa viljaville kasvupaikoille,
jopa lehtoihin, mutta tästä on sittemmin luovuttu. Metsänhoitotoimet ovat merkittävästi heikentäneet lehtojen
pensaskerrosta ja yksipuolistaneet lehdoille tyypillistä
monipuolista puulajikoostumusta, mikä näkyy jalopuiden vähäisyytenä.
Tulvametsissä puulajisuhteiden muutos on usein
seurausta tulvien voimakkuuden ja toistuvuuden vähenemisestä. Heikommin tulvimista kestävät puulajit,
kuten kuusi, saavat vähitellen jalansijaa luontaisesti lehtipuuvaltaisilla kohteilla. Tulvimisen vähentyessä kaikkein eniten kosteutta vaativat lajit, kuten halava (Salix
pentandra), kärsivät. Tulvametsissä ensisijaiset uhkatekijät ovat kuitenkin seurausta vesistörakentamisesta ja
tulvasuojelusta. Nämä ovat vaikuttaneet myös muun
muassa kynäjalavan (Ulmus laevis) vähentymiseen.
Etelä-Suomen harju- ja dyynimetsistä merkittävä osa
on verraten yksipuolisia mäntymetsiä. Kalliometsien
yksipuolistuminen on ollut vähäisempää, koska kalliometsiä ei hoideta yhtä intensiivisesti kuin puuntuotokseltaan parempia metsäluontotyyppejä.
Metsien yleinen rehevöitymiskehitys
Ympäristön rehevöityminen vaikuttaa sekä metsäluontotyyppien laatuun että määrään, ja siitä on tullut yksi
merkittävimmistä metsäluontotyyppejä muuttavista tekijöistä. Rehevöitymisen seurauksena saman metsikön
kasvupaikat muuttuvat vuosikymmenten kuluessa yhä
rehevämmiksi. Tämän kehityksen seurauksena kaikkein
karuimmat metsäluontotyypit ovat lähes kadonneet.
Lisäksi rehevöityminen on muuttanut voimakkaasti
harjumetsien laatua. Osa rehevöitymiskehityksestä on
seurausta metsäpalojen puuttumisesta. Toinen merkittävästi rehevöitymiseen vaikuttava tekijä on ilmasta tuleva
typpilaskeuma, josta suuri osa on peräisin liikenteen ja
maatalouden päästöistä. Muita metsien ravinnekiertoja voimistavia tai ravinteisuutta lisääviä tekijöitä ovat
metsien lannoitus, nuorten metsien harvennukset,
maanmuokkaus ja porojen ylilaidunnus, joka kiihdyttää ravinnekiertoa ja vaikeuttaa ravinnetason tunnistamista (erityisesti karuimmilla luontotyypeillä). Metsien
lannoitus on nykyisin vähäistä, mutta sen vaikutukset
nopeuttavat osaltaan metsäluontotyyppien säilymisen
kannalta haitallista rehevöitymiskehitystä.

3.4.4

Porojen ylilaidunnus
Osa pohjoisista metsäluontotyypeistä on muuttunut
porojen ylilaidunnuksen seurauksena. Ylilaidunnus
muuttaa erityisesti karuimpia metsäluontotyyppejä.
Voimakkaan ylilaidunnuksen seurauksena metsän pohjakerroksen kasvillisuus muuttuu niin, että esimerkiksi
entisiä karukkokankaita ei voida enää tunnistaa tähän
luontotyyppiin kuuluviksi. Lisäksi ylilaidunnus haittaa
puuston uudistumista.

Muu maankäyttö
Lehtoja on raivattu pelloiksi jo satojen vuosien ajan,
mikä on vaikuttanut merkittävästi lehtojen määrään ja
yhtenäisyyteen. Raivaaminen pelloksi on todennäköisesti myös jokivarsien alavien tulvametsien merkittävin
uhanalaisuuden syy. Kosteissa lehdoissa ja tulvametsissä
vesistörakentaminen, uomien perkaus ja tulvasuojelutoimenpiteet ovat vaikuttaneet näihin luontotyyppeihin sekä niiden esiintymien määrää että laatua heikentävästi.
Vieraslajien muodostama uhka metsäluontotyypeille
on tällä hetkellä melko vähäinen ja koskee lähinnä EteläSuomen kosteita lehtoja. Tilanne voi kuitenkin muuttua
nopeasti ilmastonmuutoksen edetessä. Suomi on tällä
hetkellä metsäisten maiden joukossa poikkeus, sillä
metsissämme ei ole esimerkiksi yhtään taloudellisesti
merkittävää hyönteistuholaista. On kuitenkin mahdollista, että ilmaston lämmetessä metsätuholaisia ilmestyy
Suomeenkin, mikä voi muodostua uhaksi metsäluontotyypeille tulevaisuudessa.

Osa toimenpide-ehdotuksista tähtää metsäisten luontotyyppien esiintymien riittävään säilymiseen tai määrän
lisäämiseen nykyisestä, osa taas luontotyyppien laadun
parantamiseen. Ehdotukset korostavat myös luonnon
dynamiikan, kuten luontaisten häiriöiden ja niitä seuraavien kehitysvaiheiden luomaa vaihtelua ja merkitystä
luontotyyppien säilymiselle. Dynamiikan huomioon ottaminen tarkoittaa metsän eri sukkessiovaiheiden säilymistä metsämaisemassa edustavina, toisiinsa kytkeytyneinä ja laadullisesti hyvätasoisina kokonaisuuksina.
Kangasmetsien toimenpide-ehdotukset tuovat esille
erityisesti luonnon häiriödynamiikan luomien sukkessiosarjojen tärkeyden. Vaikka vanhojen metsien suojelulla on saavutettu paljon, metsäluonnostamme puuttuvat
lähes tyystin luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset
nuoret metsien sukkessiovaiheet. Tällaisten sukkessiovaiheiden synty talousmetsissä on nykyisin epätodennäköistä, koska luontaisia häiriöitä (palot, tulvat, tuulenkaadot) ja niiden vaikutuksia pyritään metsänhoidon ja
muin keinoin ehkäisemään.
Kangasmetsien toinen suuri ja kaikkiin luontotyyppeihin vaikuttava muutos on yleinen rehevöityminen.
Se on siirtänyt kangasmetsien kasvupaikkoja kohti biologiselta tuotoskyvyltään parempia kasvupaikkaluokkia. Mitä karumpi kasvupaikka on ollut, sitä suurempi
keskimääräinen muutos on ollut.
Lehtojen laadun heikkeneminen johtuu lehtotyyppien
pienialaisuudesta, eristyneisyydestä ja rakenteen ja toiminnan muutoksista. Lehtojen toimenpide-ehdotuksissa
korostuu luonnonhoito. "Muut metsäiset luontotyypit"
on heterogeeninen ryhmä, josta osalla laadun heikkeneminen johtuu luontotyypille tärkeiden luontaisten
häiriöiden vähenemisestä (harju- ja tulvametsät). Osalla
ominaispiirteet taas liittyvät maaperän erityisominaisuuksiin tai ääriolosuhteisiin. Poikkeavalla maapohjalla
esiintyvien metsäluontotyyppien toimenpide-ehdotuksien esittämistä vaikeuttaa tiedon puute.

Metsäasiantuntijaryhmä ehdottaa:
1.	Turvataan metsien luontaisten sukkessiosarjojen
esiintyminen ja edustavuus. Tämä tarkoittaa eriikäisten luonnonmetsien säilymistä sekä metsikkö- että aluetasolla siten, että metsien puulajisto,
lahopuusto sekä ikä- ja tilarakenne ovat luonnontilaisia tai sen kaltaisia. Luontotyyppien luontaista
rakennetta ja toimintaa on tarvittaessa ylläpidettävä
ennallistamisen ja luonnonhoidon keinoin. Käyttäen
hyväksi tietoa metsien luontaisesta häiriödynamiikasta talousmetsien hoitoa pitää kehittää siten, että
hakkuut tuottavat luonnontilaisen kaltaisia puustorakenteita sekä metsikkö- että aluetasolla. Tämä on
tarpeen, sillä luontainen häiriödynamiikka ei toteudu käytännössä edes suurimmilla suojelualueilla. Jäljellä olevien vanhojen luonnonmetsien tai luonnon-
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Maa-ainesten otto ja rakentaminen
Eteläisessä Suomessa maa-ainesten otto ja rakentaminen
on vähentänyt kaikkein edustavimpien harjumetsien
esiintymiä. Esimerkiksi eteläisen Salpausselän alueella
merkittävä osa harjumetsistä on jäänyt erilaisen rakennustoiminnan alle, ja rakennettujen alueiden ympärillä
on useimmiten laadultaan voimakkaasti heikentyneitä
alueita. Monet merkittävät liikenneväylät on rakennettu
kulkemaan harjuselänteitä pitkin, mikä on usein pilannut kaikkein hienoimpia harjukokonaisuuksia. PohjoisSuomessa harjuihin kohdentunut maa-ainesten otto ja
rakentaminen on suhteellisesti vähäisempää. Dyynimetsien maa-aineksen otosta aiheutuu vähäisempi uhka
kuin harjumetsissä, koska hienojakoinen dyynihiekka
ei ole yhtä hyvää rakentamisen kannalta kuin harjujen
maa-aines.
Kallioperän louhiminen lisääntyy kaiken aikaa EteläSuomessa, mikä vähentää tulevaisuudessa kalliometsien määrää jonkin verran. Erityinen uhka malmien ja
esimerkiksi vuolukiven tai serpentiniitin louhinta on
ultraemäksisillä alueilla kasvaville metsille, koska louhinnan vaikutukset ulottuvat usein varsinaista kaivosaluetta laajemmalle alueelle. Pintamaan poistaminen
kaivosalueelta sekä sen lähiympäristöstä voi hävittää
kohteen kokonaan.
Laskettelurinteiden rakentaminen on vähentänyt
usein jyrkkien rinteiden alaosissa sijaitsevien lehtojen
määrää.

Toimenpide-ehdotukset

tilaisen kaltaisten metsien säilyttäminen on tärkeää,
koska vanhat metsät ovat luonnonmetsämaisemassa
olleet vallitsevia. Lisäksi on selvitettävä mahdollisuuksia lisätä luontaisten häiriöiden, erityisesti palojen ja tulvien esiintymistä silloin, kun tästä ei koidu
merkittävää haittaa. Tulvametsissä tämä edellyttää
tulvasuojelun rajoittamista sopivilla paikoilla sekä
tulvadynamiikan palauttamista, harjumetsissä taas
lisääntyvää polttojen käyttöä luonnonhoidossa.
2.	Ehkäistään karujen metsätyyppien rehevöitymistä ja vähennetään sitä hoitotoimin. Karuimmilla
tyypeillä pitää välttää sellaisia toimia, jotka lisäävät
ravinteisuutta tai voimistavat ravinnekiertoa. Metsäpalojen puuttuessa karujen luontotyyppien ominaisuudet muuttuvat. Tästä syystä karuunnuttavia
hoitotoimia, etupäässä polttoja, tulee kiirehtiä.
3.	Parannetaan luonnontilaisia tai sen kaltaisia
metsiä sisältävien metsäalueiden kytkeytyneisyyttä. Pelkkä rakennepiirteiden palauttaminen
ei takaa rakenteeltaan ja toiminnaltaan edustavien
luontotyyppien säilymistä. Vaikka nuorten sukkessiovaiheiden laatua paikallisesti parannetaan, niiden
pirstoutuneisuus ja eristyneisyys voi olla ongelma
monien luontotyyppien lajiston leviämiselle. Tällöin
kohteen rakennepiirteiden luonnontilaistuminen ei
riitä, vaan kytkeytyneisyyden parantaminen edellyttää sekä suojelualueverkon edelleen kehittämistä
että sitä ympäröivien talousmetsien rakennepiirteiden ennallistamista. Tarve suojelualueverkon kehittämiseen on suurin Etelä-Suomessa.
4.	Lisätään harvinaisimpien ja eniten taantuneiden
metsäluontotyyppien suojeluastetta ja parannetaan niiden laatua. Näitä ovat mm. lehtoluontotyypit (erityisesti jalopuulehdot), ultraemäksisellä
pohjalla kasvavat metsät, alunamaan kuusikot,
dyynimetsät ja jalopuustoiset kangasmetsät. Näiden
luontotyyppien rakennetta ja toimintaa parannetaan
tarvittaessa ennallistamisen ja luonnonhoidon keinoin.
5.	Ylläpidetään puulajisekoitusta tai lehtipuustoisuutta niillä luontotyypeillä, joilla se on luontaista. Taloudellisesti tuottoisimpien puulajien suosiminen näkyy mm. vanhojen lehtimetsien ja jalopuuston
vähäisyytenä tai puuttumisena monilla luontotyypeillä. Vanhojen sekametsien ja lehtipuuvaltaisten
metsien säästämisen lisäksi lehtimetsiä annetaan
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muodostua myös nuoremmista sukkessiovaiheista.
Myös muun kasvillisuuden annetaan tällöin kehittyä
luontaisesti.
6.	Palautetaan luontaisesti esiintyviä metsäluontotyyppejä, jotka ovat harvinaistuneet metsänhoidon takia (esim. karujen kasvupaikkojen lehtimetsiä ja kuusikoita). Metsänhoidossa on pyritty
suosimaan sellaisia puulajeja, jotka tuottavat parhaan puuntuotoksen kullakin kasvupaikalla. Tästä
johtuen tietyllä kasvupaikalla esiintyvien metsäluontotyyppien kirjo on kaventunut. Esimerkiksi kuusen
tai lehtipuiden esiintyminen karuimmilla luontotyypeillä on nykyisin hyvin harvinaista, vaikka noin sata
vuotta sitten tällaiset metsät olivat melko runsaita.
Eri kasvupaikkatyypeillä luontaisesti esiintyvää metsäluontotyyppien vaihtelun syntymistä ja säilymistä
on siis tarpeen edistää.
7.	Lisätään huonosti tunnettujen metsäluontotyyppien tutkimusta ja seurantaa. Arvioinnissa tuotti
ajoittain vaikeuksia rajata, mitkä luonnon erityispiirteet ovat niin omaleimaisia tai lajien elinympäristöön
vaikuttavia, että olisi riittävästi perusteita erillisten
luontotyyppien luokitteluun. Tiedot poikkeavalla
maapohjalla kasvavien metsien eliöstöstä osoittautuivat puutteellisiksi, ja joistain potentiaalisista
luontotyypeistä kuten kuolpunoista ei ollut riittäviä tietoja luokittelua varten. Myös monilla arvioiduilla tyypeillä osa kootusta tiedosta jäi laadultaan
toivottua heikommaksi. Jatkossa metsissä tehtäviä
inventointeja on syytä kehittää siten, että ne palvelevat paremmin myös harvinaisten luontotyyppien
seurannan tarpeita mm. eliölajiston osalta.
8.	Edistetään metsien luontaisen häiriödynamiikan
ja sen ekologisten vaikutusten tuntemusta sekä luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvien
metsänhoitomallien kehittämistä. Tietoa metsien
luontaisista häiriöprosesseista ja niiden ekologisista
vaikutuksista tarvitaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää eri metsäluontotyyppien luontaisten rakennepiirteiden, toiminnan ja lajiston kehittymistä. Tärkeitä tutkimusaiheita ovat lajiston vaateet häiriöiden
suhteen, lajien leviämiskyky sekä luonnon ravinnekierrot. Luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvia
metsänkäsittelymenetelmiä on syytä tutkia ja kehittää keinona ylläpitää ja palauttaa metsien luontaisia
luontotyyppejä ja niihin sitoutunutta lajistoa.
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Kalliot ja kivikot
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Jyrkänteen aluslohkareikko. Tapolanniemi, Iitti. Kuva: Tytti Kontula

3.5.1

Luokittelun periaatteet
luokittelujen kanssa. Erikoistyyppeinä luokittelussa on
erotettu myös kalliorapaumat ja kiisupitoiset kalliot.
Kivikkoluokittelun lähtökohtana on ollut kivikon syntyhistoria. Serpentiinikivikot ja -soraikot on käsitelty kallioiden yhteydessä omana tyyppinään. Kalkkikivikoita
tunnetaan tunturialueen ulkopuolelta vain Kuusamosta ja Sallasta osana kalkkikalliojyrkänteitä tai järven- ja
joenrantakalkkikallioita, eikä niitä ole erotettu omaksi
kivikkotyypikseen. Siirtolohkareet on sen sijaan luokiteltu ravinteisuusvaihtelun mukaisesti. Alla esitellään
sovellettuja luokitteluperusteita tarkemmin.
Esiselvitysraportin suunnitelmasta (Kontula ym.
2005) poiketen tunturialueen kalliot ja kivikot on kuvattu
ja arvioitu tunturien yhteydessä (osa 2: luvut 8.9 ja 8.10,
tämä osa: luku 3.7). Myös Metsä-Lapin kivikot on arvioitu tunturikivikoina Inarijärven lähiympäristöä lukuun
ottamatta. Nykyiset rantakivikot on käsitelty Itämeren
(osa 2: luku 2.2.1, tämä osa: luku 3.1) ja järvien rantatyyppien (osa 2: luku 3.3.2, tämä osa: luku 3.2) yhteydessä.
Kalliot on jaettu karuihin kallioihin, keskiravinteisiin
kallioihin, kalkkikallioihin ja serpentiinikallioihin, joiden lisäksi erikoistyyppinä erotetaan kiisupitoiset kalliot. Yli 99 % kallioluonnon pinta-alasta kuuluu karuihin
tai keskiravinteisiin kallioihin. Kallion ravinteisuus on
hieman harhaanjohtava käsite, koska kolmijako karuihin, keskiravinteisiin ja runsasravinteisiin tai oligo-, meso- ja eutrofisiin kasvupaikkoihin ei kuvasta pelkästään
kasvupaikan yleistä ravinteisuutta, vaan myös kalliosta
rapautuneen maan happamuusastetta ja kivilajin rapautuvuutta. Kasvupaikan happamuus (pH-arvo) vaikuttaa
suuresti eri ravinteiden liukoisuuteen. Maa- ja kivilajeissa kalsium vähentää happamuutta ja edistää eräiden
kasveille tärkeiden ravinteiden vapautumista kasvien
käyttöön. Myös kalliokasvillisuudesta ja -lajistosta on
käytetty käsitteitä oligo-, meso- ja eutrofinen kuvaamaan
lajien vaateliaisuusastetta kasvualustan ravinteisuuden
tai happamuuden suhteen (mm. Koponen ja Suominen
1965; Kalliola 1973; Haapasaari ja Fagerstén 1987).
Karuilla, keskiravinteisilla tai kalkkikallioilla tarkoitetaan kallioita, joiden kasvillisuus muodostuu vastaavasti
oligotrofisesta, mesotrofisesta tai eutrofisesta lajistosta.
Koska aineistoja kallioiden todellisesta kasvillisuudesta
on niukalti, on kallioluontotyyppien määräsuhteita ar-
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Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa kallioluontotyypeillä on tarkoitettu avokallioita ja niihin liittyviä kallioalueita, joita peittää ohut maakerros. Ohuen
maapeitteen paksuus on enintään 10–20 cm. Kallioita
luonnehtii lakiosissa usein mosaiikkimaisuus eli varsinainen kalliokasvillisuus vuorottelee esimerkiksi metsä- ja suokasvillisuuslaikkujen kanssa. Kivikkoluontotyyppeihin kuuluvat kivikot ja lohkareikot, joissa kivet
tai lohkareet muodostavat tiiviitä, jokseenkin yhtenäisiä
pintoja. Kivien koko voi vaihdella pienistä kivistä suuriin lohkareisiin. Kallioasiantuntijaryhmä on käsitellyt
arvioinnissa myös siirtolohkareita, jotka tarjoavat eliöstölle pientä kalliota muistuttavan elinympäristön.
Kallioiden tai kivikoiden ja metsien rajaa ei ole määritelty puuston määrän perusteella (vrt. Toivonen ja Leivo
1993; Tuominen ym. 2001). Pinta-alaan sidotut puuston
määrää kuvaavat tunnusluvut soveltuvat huonosti kallioiden ja metsien erottamiseen kallioluonnon mosaiikkimaisuuden vuoksi ja toisaalta siitä syystä, että jyrkänteiden vaakatasoinen pinta-ala on kovin pieni. Kallio- ja
kivikkoluontotyypit ja metsäluontotyypit voivat siis olla
osin päällekkäisiä.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa erotetut kallio- ja kivikkoluontotyypit sekä -luontotyyppiyhdistelmät ilmenevät taulukosta 19 (luvussa 3.5.3).
Luontotyypit ja luontotyyppiyhdistelmät on kuvattu
tarkemmin osajulkaisussa 2 (luku 6). Uhanalaisuusarviointia varten kehitetyn luokittelun perusteita on esitelty
myös hankkeen esiselvitysraportissa (Kontula ym. 2005),
mutta yksityiskohdissaan nyt sovellettu luokittelu poikkeaa jonkin verran esiselvitysvaiheen suunnitelmasta.
Käytetty luontotyyppiluokittelu eroaa myös eräiltä osin
kallioiden ja kivikoiden yleisistä kasvillisuus-, kasvupaikka- tai biotooppiluokitteluista (Toivonen ja Leivo
1993; Davies ja Moss 1997; Tuominen ym. 2001).
Uhanalaisuusarvioinnissa kallioiden tärkeimmäksi
luokitteluperusteeksi on valittu kasvualustan ravinteisuus tai happamuus. Seuraavina jakoperusteina on käytetty kallion sijaintia, kaltevuutta, valo- ja kosteusoloja
sekä serpentiinikallioilla kalkkivaikutteisuutta. Luokitteluperusteiden valintakriteereinä on käytetty niiden
luonnonsuojelubiologista merkittävyyttä, tiedonsaannin helppoutta sekä yhteensopivuutta hallinnollisten

viointityön aikana käytännössä pyritty arvioimaan eri
kivilajien suhteellisten osuuksien kautta. Suomen kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi ns. happamista kivilajeista, jotka sisältävät runsaasti piitä ja alumiinia ja jotka
ovat kasvien kannalta karuja kasvualustoja. Karuimpia
kivilajeja edustavat esimerkiksi graniitti, kvartsi-maasälpägneissi, granuliitti, hiekkakivi sekä kvartsiitti (mm.
Kalliola 1973; Pykälä 1992). Keskiravinteisina pidettyihin
kivilajeihin kuuluvat mm. kiilleliuske, diabaasi, gabro,
dioriitti ja amfiboliitti. Runsaslajisen kasvillisuuden kannalta edullisimpia kivilajeja ovat kalkkikivi (kalsiumkarbonaattikivi) ja dolomiitti (kalsium-magnesiumkarbonaattikivi), joiden osuus Suomen kallioperästä on vain
0,1 % (Sederholm 1925). Käytännössä kallioita ei voi jakaa ravinteisuusluokkiin pelkästään vallitsevan kivilajin
perusteella, vaan myös kalliossa esiintyvät sivukivilajit,
kivilajien rapautumisaste ja kallion rikkonaisuus voivat
huomattavasti vaikuttaa kasvillisuuteen. Kivikoiden
luokittelussa ei ole erotettu karuja ja keskiravinteisia
kivikoita toisistaan, vaikka niidenkin välillä voidaan
havaita kasvillisuuseroja.
Neljäntenä kallioryhmänä on erotettu serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot. Serpentiinikallio ja -kivikko
ovat biologisia (biologien käyttämiä) termejä yleensä
koostumukseltaan ultraemäksisestä serpentiinipitoisesta
kivilajista muodostuneelle kalliolle tai kivikolle, jolla tavataan ns. serpentiinikasvillisuutta. Serpentiinialustalla
kasvillisuus on tyypillisesti hyvin niukkaa ja muodostuu
suureksi osaksi erityisistä serpentiinilajeista ja -roduista
(mm. Mikkola 1938; Vuokko 1978). Luontotyyppiryhmän
rajaaminen on kuitenkin käytännössä vaikeaa, koska serpentiinipitoisista kivilajeista muodostuvien kallioiden ja
-kivikoiden kasvillisuus ei aina poikkea selvästi muusta
kalliokasvillisuudesta. Tässä työssä serpentiinikallioilla
ja -kivikoilla on tarkoitettu kallioperäkartalle serpentiniittinä eli serpentiinikivenä tai vuolukivenä merkittyjä
kallioita ja kivikoita tai muusta ultraemäksisestä kivestä
muodostuvia kallioita ja kivikoita, joilla tavataan serpentiinikasveja. Uhanalaisuusarvioissa ja alla esitellyissä aineistoissa arvioitujen esiintymien joukkoon on
voitu sisällyttää myös sellaisia kallioita, joiden kivilaji
on epävarma, mutta kasvillisuudessa on selviä viitteitä
serpentiinialustasta. Serpentiniitin ja vuolukiven ohella
ultraemäksisiin kivilajeihin kuuluu esimerkiksi duniitti.
Ultraemäksisiä kivilajeja luonnehtii yhteisesti alhainen
piidioksidipitoisuus, alle 45 %, ja korkea magnesiumoksidipitoisuus. Serpentiinikasvillisuuden niukkuuden ja
erikoisen lajikoostumuksen selittäjäksi on ehdotettu
mm. magnesiumin tai raskasmetallien myrkyllisen korkeita pitoisuuksia kasvualustassa tai ravinteiden niukkuutta (mm. Lounamaa 1956; Kotilainen 1960; Brooks
1987; Jeffrey 1987).
Kallioluontotyyppejä on uhanalaisuusarvioinnissa
jaettu myös sijainnin perusteella. Rantakalliot on erotettu luokittelussa, koska rantavyöhykkeessä lajisto
tai ainakin lajien määräsuhteet poikkeavat vastaavista
kuivan maan kallioista. Rantavaikutus näkyy voimakkaimmin merenrantakallioilla, joille suolaiset pärskeet,
voimakkaat tuulet, jää- ja aaltoeroosio sekä merilintujen
lannoitusvaikutus luovat aivan omanlaisensa erityispiirteet. Vaikka rantavaikutus näkyy kalliokasvillisuudessa
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selvimmin juuri vesirajassa ja välittömästi sen yläpuolella, on rantakalliot nähty tässä työssä laajempina kokonaisuuksina. Laakeilla kallioilla on erotettu myös osittain sijainnin ja osittain kasvillisuuden yleispiirteiden
perusteella rannikon lähellä olevat hyvin huuhtoutuneet
ja yleensä kasvillisuudeltaan niukahkot sammalpeitteiset kalliokot sisämaan avoimista jäkäläpeitteisemmistä
kallioista.
Kalliot on jaettu pinnan kaltevuuden perusteella
laakeisiin kallioihin sekä jyrkänteisiin, joista on edelleen erotettu ylikaltevat seinämät. Perusjako laakeisiin
ja jyrkkiin pintoihin selittää huomattavan osan kalliokasvillisuudessa näkyvistä eroista. Yksiselitteistä kaltevuusrajaa jyrkännekasvillisuuden ja muun kalliokasvillisuuden erottamiseksi ei kuitenkaan ole, koska kasvien
kiinnittymiseen vaikuttaa alustan kaltevuuden lisäksi
esimerkiksi kiven pintarakenne ja rakoilu. Jos jyrkänne halutaan tästä huolimatta kaavamaisesti määritellä,
kaltevuusrajana on pidetty 45 asteen kulmaa (Tuominen
ym. 2001). Jyrkänteitä olisi periaatteessa voitu jakaa edelleen kallion rikkonaisuuden sekä jyrkänteen muodon ja
korkeuden perusteella. Käytetyssä luokittelussa nämä
vaihtelusuunnat ovat mukana jyrkänneluontotyyppien
sisäisenä vaihteluna, koska omiksi arviointiyksiköikseen erotettuina ne olisivat lisänneet huomattavasti arvioitavien yksiköiden lukumäärää, eikä niihin liittyviä
määrä- ja laatuaineistoja olisi toisaalta juurikaan ollut
käytettävissä.
Kalliojyrkänteet on jaettu valo- ja varjojyrkänteisiin
muissa ryhmissä paitsi serpentiinikallioissa ja kiisupitoisissa kallioissa. Käsitteillä valoisa tai varjoisa voidaan
luonnehtia kokonaista jyrkännettä, mutta myös sen
osaa. Valoisuus kytkeytyy ilmansuuntiin eli valoisimpia ja samalla kuivimpia elinympäristöjä ovat yleensä
etelään–lounaaseen suuntautuneet jyrkänteet, mutta
tiheä puusto tai kalliomuodot voivat luoda varjoisia
seinämiä myös mäkien eteläpuolille. Valojyrkänteiden
erityisominaisuuksiin kuuluvat korkeat lämpötilan päivämaksimit, suuret vuorokautiset lämpötilan vaihtelut
sekä ilman pieni suhteellinen kosteus. Kallioselänteiden
varjopuolilla lämpötilan vaihtelut ovat pienempiä ja ilman suhteellinen kosteus suurempi.
Kuivimmat kasvupaikat löytyvät yleensä valojyrkänteiltä, mutta kosteus ei aina riipu paisteisuudesta. Karuilla ja keskiravinteisilla kallioilla on erotettu myös valuvetiset seinämät. Kallion valuvetisyys liittyy lähinnä
kallioselänteen muotoon ja kiven ehjyyteen. Kun laajan
lakiosan sulamis- tai sadevedet eivät löydä reittiä kallion
rakoihin, ne valuvat alas kallion pintaa pitkin. Säännöllisesti valuvetisten kalliopintojen lajisto poikkeaa selvästi
kallion kuivemmista osista.
Kivikot on jaettu luontotyyppeihin niiden geologisen
syntyhistorian mukaan. Veden muovaamien kivikoiden
synty liittyy jääkauden lopun lyhytaikaisten jääjärvien,
Itämeren, järvien ja jokien eri kehitysvaiheisiin. Veden
muovaamista kivikoista on esitelty ja arvioitu erikseen
virtaavan veden muovaamat kivikot, maankohoamisrantakivikot ja muinaisrantakivikot. Maankohoamisrantakivikoilla tarkoitetaan entisiä rantakivikoita, jotka ovat
muinaisrantakivikoita nuorempia, mutta nousseet jo
maankohoamisen myötä nykyisen rannan yläpuolelle.

3.5.2

Tietolähteet ja arvioinnin toteutus

3.5.2.1

Hyödynnetyt tietolähteet

Kallioluontotyypeissä luokittelu perustuu alustan ravinteisuuden ilmenemiseen kasvillisuudessa. Tiedot kasvualustan eri ravinteisuusasteita luonnehtivan kalliokasvillisuuden esiintymisestä ovat hyvin hajanaisia, joten
ravinteisuusluokittelua on pyritty lähestymään kattavampien kivilajitietojen kautta. Kivilajiesiintymien perusaineistona käytettiin Geologian tutkimuskeskuksen
julkaisemia kallioperäkarttoja (mittakaavoissa 1:100 000,
1:400 000 ja 1:1 000 000). Kalkki- ja serpentiinikallioiden
uhanalaisuusarvioinnin tausta-aineistoksi koottiin paikkatietoaineistot kalkkikiven ja siihen liittyvien kivilajien
sekä ultraemäksisten kivilajien esiintymistä. Kivilajialueet digitoitiin skannatuilta ja asemoiduilta paperikartoilta tai valmiiksi numeerisessa muodossa olevilta kallioperäkartoilta. Lapin ultraemäksisten kivilajiesiintymien
tietoja täydennettiin myös Turun yliopiston geologian
laitoksen kokoamasta aineistosta (Kilpeläinen ja Vilen
1998). Kalkkikiviaineisto muokattiin ympäristöhallinnon yhteiskäyttöaineistoksi. Keskiravinteisiksi luokitettujen kivilajien esiintymistä tutkittiin kallioperäkartoilta otantatutkimuksena. Geologian tutkimuskeskuksen
julkaisemia maaperäkarttoja hyödynnettiin erilaisten
kivikkoluontotyyppien esiintymisen tarkastelussa.
Kallio- ja kivikkoluontotyyppien geomorfologisia tai
sijaintiin liittyviä piirteitä tarkasteltiin peruskartta-aineistojen avulla. Karttatiedot on koottu maanmittauslaitoksen ylläpitämään maastotietokantaan, jonka osia
oli luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin käytössä
(Maastotietokanta, jyrkänne-, kalliopaljastuma- ja kivikkoaineistot 2007). Maastotietokannan avulla voitiin
tarkastella kalliopaljastumien, kalliojyrkänteiden sekä
kivikoiden esiintymistä. Rantakalliotarkasteluissa selvitettiin näiden karttaelementtien sijaintia suhteessa
vesistöihin (CORINE Land Cover 2000). Eri ravinteisuusluokkia edustavien luontotyyppien esiintymistä
tutkittiin puolestaan vertaamalla maastotietokannan
kallio- ja jyrkännemerkintöjä kallioperäkartoilta saatuihin kivilajitietoihin.
Yllä mainituista aineistoista tai niitä yhdistämällä
saatiin käsitys monien luontotyyppien tai laajempien
yksiköiden pinta-aloista tai yleispiirteisestä levinneisyydestä. Useimmista harvinaisista luontotyypeistä tai
yleisistä, mutta pieninä laikkuina esiintyvistä luontotyypeistä tai -tyyppiryhmistä karttamateriaalit eivät sen
sijaan anna riittävää kuvaa esiintymäverkostosta. Tästä
syystä kalkki- ja serpentiinikallioiden arviointia varten
koottiin paikkatietoaineistot kirjallisuustietojen (mm.
Cedercreutz 1927; Suominen 1965; Vuokko 1974; Bonn
1992; Bondestam ja Bonn 1993; Kananoja ja Grönholm
1993; Takala 1986; Soronen 2002; Hirvonen 2003; Räsänen 2003; Vainio 2003; Hyttinen 2004), valtakunnallisen
kallioalueinventointiaineiston (Kallioaluetietokanta
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Kivikoihin kuuluvat myös pakkasrapautumisen tuloksena syntyneet kivikot eli kalliorakat, roudan nostamat kivikot sekä moreenilohkareikot, joiden syntyhistoriaa kuvataan tarkemmin osajulkaisussa 2 (luvut
6.5.4–6.5.6). Muista poikkeavana ryhmänä kivikkoluokitteluun on sisällytetty myös siirtolohkareet, joilla tarkoitetaan yksittäin maastossa esiintyviä huomattavan
kookkaita lohkareita. Siirtolohkareiden tarkempi alajaottelu perustuu niiden kivilajien koostumukseen ja osittain
myös syntyhistoriaan.
Kallioluontotyyppeinä on erotettu myös kalliorapaumat ja kiisupitoiset kalliot. Syvälle rapautunutta
kalliota eli rapakalliota esiintyy laajalla alueella KeskiLapissa, jossa sitä on säilynyt paksuna kerroksena ehjän
kallion päällä mannerjäätikön heikon kulutustoiminnan
seurauksena. Toisen kalliorapaumatyypin muodostaa
rapakivigraniiteille luonteenomainen kalliomoro, joka
on irrallisiksi mineraalirakeiksi pilkkoutunutta kalliota.
Moroutunutta kalliota on runsaasti Etelä-Suomen rapakivigraniittialueilla sekä jossain määrin Keski-Suomessa
karkearakeisilla graniittisilla syväkivialueilla. Kiisupitoisilla kallioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä
rauta- ja kuparipitoisia kallioita, joissa metallit esiintyvät
rikin yhdisteinä eli sulfideina. Kiisupitoiset kallioalustat
ovat kasvualustana hyvin happamia, ja niissä esiintyy
korkeita haitallisten metallien pitoisuuksia, mikä näkyy
ympäristöstä poikkeavana kalliokasvillisuutena ja -lajistona.
Luontotyyppitason lisäksi kallioluonnosta on erotettu
uhanalaisuusarvioinnin yksiköiksi eräitä luontotyyppiyhdistelmiä, joissa luokittelu perustuu kalliomuodostuman kokoon ja muotoon. Luontotyyppiyhdistelminä
on arvioitu rotkolaaksot, rotkot ja kurut sekä luolat ja
halkeamat.
Kallio- ja kivikkoluontotyyppien luokittelun ongelmana on ollut kallioiden ja kivikoiden kasvillisuustyyppien ja eliöyhteisöjen puutteellinen tuntemus. Kallio- ja
kivikkokasvillisuuden tyypittelyä tukeva tutkimus on
puuttunut Suomesta lähes täysin, eikä näistä kasvillisuustyypeistä ole juuri minkäänlaisia aineistoja. Kallioiden luokittelu uhanalaisuusarvioinnissa on karkeampi
kuin esimerkiksi Toivosen ja Leivon (1993) ehdottama
kalliokasvillisuuden luokittelu. Aineistojen puutteen
lisäksi karkeampaan jakotapaan on toinenkin syy. Kalliokasvillisuuden vaihtelu on usein käytännössä niin
pienipiirteistä, että eri kasvillisuustyyppejä edustavien
kalliolaikkujen pinta-ala on neliödesimetrien tai neliömetrien pikemmin kuin aarien tai hehtaarien suuruusluokkaa. Kivikot luokiteltiin pääasiassa syntyhistorian
perusteella, mikä ei välttämättä kuvaa hyvin kivikoiden
kasvillisuusvaihtelua. Kasvillisuusvaihtelu liittynee kivikoissa kivilaji- ja raekokovaihteluun, toisaalta myös
kivikkomuodostuman pienilmastollisiin tekijöihin tai
lähiympäristöön kiinteämmin kuin syntyhistoriaan. Sekä kallio- että kivikkoluokitteluja on tarpeen kehittää
tulevaisuudessa sitä mukaa, kun tietoa kallioiden ja kivikoiden eliöyhteisöistä kertyy.

2007), ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmän
tietojen, asiantuntijaryhmän omien havaintojen sekä
haastattelujen perusteella. Esiintymien paikkatietojen
lisäksi tietokantoihin koottiin tiedot tarkemmista luontotyypeistä, suojelusta sekä serpentiinikallioiden osalta
keskeisimmästä lajistosta. Serpentiinikallioita koskevat
tiedot karttuivat vielä vuonna 2005 tehdyissä maastoselvityksissä. Lisäksi Lohjan kalkkikallioille ja Kuusamon
serpentiiniympäristöihin tutustuttiin asiantuntijaryhmän yhteisretkillä.
Luontotyyppien uhkatarkasteluissa hyödynnettiin
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämää rakennus- ja
huoneistorekisteriä (2005), jossa on paikkatiedot noin
kolmesta miljoonasta rakennuksesta. Etenkin rantakallioiden rakentamisastetta tarkasteltiin rakennus- ja
huoneistorekisterin avulla. Rantakallioiden arviointia
varten selvitettiin myös niiden sijoittumista säännösteltyjen tai säännöstelemättömien järvien rannoille. Kaivannaistoiminnan aiheuttamia uhkia tarkasteltiin työ- ja
elinkeinoministeriön ylläpitämän kaivosrekisterin (2006)
sekä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän maa-ainestenotto -tietojärjestelmän (MOTTO-tietojärjestelmä
2007) avulla. Kalkki- ja serpentiinikallioista kootut paikkatietoaineistot edesauttoivat maankäytön aiheuttamien
muutosten tarkastelua. Tunnettujen esiintymien verkostoa voitiin verrata kaivosrekisterin kaivos-, valtaus- ja
varausalueisiin ja rakennettuihin alueisiin. Kalkkikallioiden jo varhain tapahtuneen louhinnan yleisyyttä arvioitiin myös jo 1900-luvun alkupuolelta peräisin olevan,
mutta edelleen kattavuudessaan parhaimman kalkkikiviesiintymäselvityksen avulla (Eskola ym. 1919).
Varjojyrkänteiden hakkuutilannetta pyrittiin selvittämään ilmakuva-aineistojen avulla. Suojavyöhykkeettömästi hakattujen pohjois-, koillis- ja itäjyrkänteiden
osuutta selvitettiin Etelä- ja Pohjois-Suomessa ympäristöhallinnon käytössä olevilta ilmakuvilta.

3.5.2.2

Asiantuntija-arvion osuus

Kallio- ja kivikkoluontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa asiantuntija-arvioiden osuus oli kaiken kaikkiaan
hyvin merkittävä. Yllä esitellyt, sinänsä hyvät taustaaineistot eivät vastaa suoraan kysymykseen yhdenkään luontotyypin uhanalaisuudesta. Asiantuntijoiden
kannanottoja sisältyy kaikkien aineistojen tulkintaan ja
nämä kannanotot on pyritty dokumentoimaan mahdollisimman perusteellisesti tiedonkeruulomakkeille tai
muihin arviointiperusteita kuvaaviin dokumentteihin.
Kallioperäkarttojen tulkintaan liittyviä ratkaisuja ovat
esimerkiksi eri kivilajien luokittaminen ravinteisuusluokkiin. Kivilajin ja kasvillisuuden suhde ei ole luonnossa näin yksinkertainen, mutta edes karkeiden valtakunnallisten määrä- ja levinneisyysarvioiden saamiseksi
yksinkertaistavia luokituksia on jouduttu käyttämään.
Aineistoja, jotka kuvaisivat suoraan kallio- ja kivikkoluontotyyppien määrän tai laadun muutoksia, ei juurikaan ole ollut käytettävissä, vaan muutosten suuruutta
on pyritty arvioimaan luontotyyppiin kohdistuvien uhkien tai paineiden kautta. Etenkin kallioiden ravintei-
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suusluokkien mukaisissa pääryhmissä on usein päästy
jopa selkeisiin numeerisiin arvioihin määrän muutoksesta tai ainakin pystytty arvioimaan muutoksen suuruusluokkaa. Pääryhmää tarkemmalla tasolla määrän
muutoksen arviointi on sen sijaan useimmiten tehty
asiantuntija-arviona. Laadun muutoksen arvioinnissa
asiantuntija-arvion osuus on korostunut vielä niukempien aineistojen vuoksi. Esimerkiksi kallioiden kasvillisuusmuutoksista on olemassa kirjallisuudessa vain hajanaisia mainintoja, joiden antamaa puutteellista kuvaa
on täydennetty asiantuntijoiden omilla havainnoilla ja
myös epäsuorilla päätelmillä.

3.5.2.3

Sovelletut kriteerit

Uhanalaisuusarvio tehtiin kaikille erotetuille luontotyypeille (n=40) ja luontotyyppiyhdistelmille (n=3). Lisäksi
arvioitiin 2 ryhmää, kalkkikalliot sekä serpentiinikalliot, -kivikot ja soraikot. Muiden luokittelussa esiintyvien
ylemmän tason ryhmien (esim. karut ja keskiravinteiset
kalliot) arvioimista ei pidetty tarkoituksenmukaisena,
sillä ryhmien sisältämien luontotyyppien ekologia ja
toisaalta niihin kohdistuvat uhat poikkeavat toisistaan
huomattavasti.
Lähes kaikissa kallio- ja kivikkoluontotyyppien uhanalaisuusarvioissa pyrittiin soveltamaan sekä A- että Bkriteeriä eli tarkastelemaan sekä luontotyypin esiintymien määrän että niiden laadun muutosta. Poikkeuksena ovat joenrantakalliot, joita tarkasteltiin vain laadun
muutoksen perusteella, koska niiden määrän muutosta
ei pystytty ensinkään arvioimaan. Harvinaisuuskorotusta sovellettiin koko maan tasolla harvinaisimmille
kalkkikallioiden luontotyypeille, serpentiinikallioiden
luontotyypeille (myös ryhmälle) sekä kalkki- ja serpentiinisiirtolohkareille. Yleisyyslievennystä ei käytetty yhdenkään luontotyypin arvioinnissa. Yleisyyslievennystä
ei sovellettu esimerkiksi yleisille karuille kalliojyrkänteille, sillä myös niihin kohdistuvat uhkat ovat yleisiä ja
vaikuttavat näihin pienialaisiin ympäristöihin voimakkaasti. Kaikki arviot ovat kriteerien mukaisia eli niitä ei
korotettu tai lievennetty asiantuntija-arviona.

3.5.3

Kallio- ja kivikkoluontotyyppien
uhanalaisuus
3.5.3.1

Uhanalaisuusarviot
Kallio- ja kivikkoluontotyyppien ja -luontotyyppiyhdistelmien uhanalaisuusarvioinnin kokonaistulokset
esitetään taulukossa 19 ja kuvassa 40. Kokonaistuloksia
kuvattaessa käytetään alla yksinkertaisuuden vuoksi
sanaa "luontotyyppi", vaikka lukuihin sisältyvät myös
kolme arvioitua luontotyyppiyhdistelmää. Taulukosta
19 ilmenevät sovelletut kriteerit sekä uhanalaistumisen
syyt ja uhkatekijät.

Taulukko 19. Kallio- ja kivikkoluontotyyppien ja -luontotyyppiyhdistelmien uhanalaisuusluokat, sovelletut kriteerit, uhanalaistumisen syyt ja
uhkatekijät. Arviotaulukon tulkintaohjeet sekä uhanalaistumisen syiden ja uhkatekijöiden lyhenteet löytyvät luvun 3 alusta.

6.5 Kivikot
6.5.1 Maankohoamisrantakivikot
6.5.2 Muinaisrantakivikot
6.5.3 Virtaavan veden muovaamat kivikot ja lohkareikot
6.5.4 Pakkasrapautumakivikot
6.5.5 Roudan nostamat kivikot
6.5.6 Moreenilohkareikot
6.5.7 Jyrkänteiden aluslohkareikot
6.5.8 Siirto- ja rapaumalohkareet
6.5.8.1 Karut ja keskiravinteiset siirto- ja rapaumalohkareet
6.5.8.2 Kalkkisiirtolohkareet
6.5.8.3 Serpentiinisiirtolohkareet
6.6 Kallioiden luontotyyppiyhdistelmät
6.6.1 Rotkolaaksot
6.6.2 Rotkot ja kurut
6.6.3 Luolat ja halkeamat

5
5
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NT
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NT
NT
VU
VU
VU
EN
CR
VU
EN
VU
VU
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VU
VU
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4 5 5
4
5
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Kokonaisarvio

Koko Suomi
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Pohjois-Suomi

Uhanalaistumisen syyt

Uhkatekijät

NT

5
5
4
5 5 - LC 5
5 5 - LC 5
5 5 - LC 5
5 5 - LC 5
5 5 - LC 5
5 5 - LC 4
5
5 5 - LC 5
- 4 - NT 5 5 - LC 4
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5 5 - LC 5
5 5 - LC 5
4 4 - NT 3
4
5 5 h NT 4
4 4 - NT 4
- - - DD 2
3 4 - VU 3
5 5 h NT 5
5 4 - NT 4
4 5 h VU 4
5 3 h EN 5
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5 5 h NT 5
5 5 - LC 4

5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
3
3
3
4
4
4
5
3
5
4
5
5
5
5
5

h
h
h
h
h
h
h
h
-

LC
LC
NT
NT
LC
LC
NT
NT
LC
NT
NT
NT
NT
NT
LC
NT
NT
VU
VU
VU
NT
CR
VU
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT

-

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

5
5
5
5
5
5

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

5
4
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

-

LC
NT Ks, M
LC
LC
LC
LC
LC

M
Ks, M
M
M
M
M, Ks
M

5 5 5 5 h
5 5 h

LC
NT
NT

5 5 5 5 h
5 5 h

LC
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NT S
NT S

M
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M, Ku
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5
5
5
5
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5 5 - 4 -

5
5
5
5
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LC
NT

Vs, Vra, Vre, R
Ks, R

M, R, Ks
M, Ku, R, Ks
Ks, M
R, Vre, Kh, Ku
R, Vs, Kh, Vre, Ku
Vs, Vra, Vre, Kh
Nu, M, Kh, R, Ks
M, R, Ks, Kh
M, Ku, Ks
Ks, Nu, M, R, Vre, Vra
Ks, R, Vre, Nu
Ks, R, Nu, M, Vre
Vra, Vs, Ks, R
Ks, Nu, M, R, Rl
Ks, M, R
Ks, R, M
Ks, M, R
Ks, Vra, M, R
R, Vs
Ks, Vra, M
Ks, Vra, M
Ks, M
S
Ks, M

R, Vre, Ku
R, Vs, Vre, Ku
Vs, Vra, Vre, R
Ks, R
R, Ks, M
R, Ks, M
M, R, Ks
M, Ku, R, Ks
M, R, Ks
Ks, M
R, Vre, Ku
R, Vs, Vre, Ku
Vs, Vra, Vre
Nu, M, R, Ks
R, Ks, M
M, R, Ks
M, Ku, Ks
Nu, M, R, Vre, Vra, Ks
R, Nu, Vre
R, Nu, Vre, M
R, Vs, Vra, Vre
Nu, M, R, Ks, Rl
M, Ks, R
Ks, R, M
M, Ks, R
Ks, M, R, Vs
R, Vs
Ks, M
Ks, M
Ks, M
Ks, M
M, Ks
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu
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6.1 Karut ja keskiravinteiset kalliot
6.1.1 Karut merenrantakalliot
6.1.2 Karut järvenrantakalliot
6.1.3 Karut joenrantakalliot
6.1.4 Karut avoimet laakeat rannikkokalliot
6.1.5 Karut avoimet laakeat sisämaakalliot
6.1.6 Karut valoisat kalliojyrkänteet
6.1.7 Karut varjoisat kalliojyrkänteet
6.1.8 Karut ylikaltevat seinämät
6.1.9 Karut ja keskiravinteiset valuvesiseinämät
6.1.10 Karut ja keskiravinteiset kalliorapaumat
6.1.11 Keskiravinteiset merenrantakalliot
6.1.12 Keskiravinteiset järvenrantakalliot
6.1.13 Keskiravinteiset joenrantakalliot
6.1.14 Keskiravinteiset avoimet laakeat kalliot
6.1.15 Keskiravinteiset valoisat kalliojyrkänteet
6.1.16 Keskiravinteiset varjoisat kalliojyrkänteet
6.1.17 Keskiravinteiset ylikaltevat kallioseinämät
6.2 Kalkkikalliot
6.2.1 Merenrantakalkkikalliot
6.2.2 Järvenrantakalkkikalliot
6.2.3 Joenrantakalkkikalliot
6.2.4 Avoimet laakeat kalkkikalliot
6.2.5 Puustoiset laakeat kalkkikalliot
6.2.6 Valoisat kalkkikalliojyrkänteet
6.2.7 Varjoisat kalkkikalliojyrkänteet
6.3 Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot
6.3.1 Serpentiinirantakalliot
6.3.2 Laakeat serpentiinikalliot
6.3.3 Karut serpentiinijyrkänteet
6.3.4 Kalkkivaikuitteiset serpentiinijyrkänteet
6.3.5 Serpentiinikivikot ja -soraikot
6.4 Kiisupitoiset kalliot

Kokonaisarvio

Luontotyyppi / ryhmä / yhdistelmä
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Kuva 40. Kallio- ja kivikkoluontotyyppien jakautuminen
uhanalaisuusluokkiin tyyppien lukumäärän perusteella EteläSuomessa (n=42), Pohjois-Suomessa (n=37) ja koko maassa
(n=43). Osuudet on laskettu tarkimman arvioidun tason mukaan eli ryhmätason arviot (esim. luontotyyppiryhmä kalkkikalliot) eivät ole luvuissa mukana. Tarkastelussa ei ole mukana luokka puutteellisesti tunnetut (DD), johon arvioitiin
yksi luontotyyppi Pohjois-Suomessa.

Koko maan tasolla arvioiduista luontotyypeistä
(n=43) 21 % katsottiin uhanalaisiksi (VU, EN tai CR),
42 % silmälläpidettäviksi (NT) ja 37 % säilyviksi (LC).
Uhanalaisista luontotyypeistä yksi eli avoimet laakeat
kalkkikalliot arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi (CR).
Vaarantuneiksi (VU) arvioitiin 8 luontotyyppiä: merenrantakalkkikalliot, järvenrantakalkkikalliot, puustoiset
laakeat kalkkikalliot, varjoisat kalkkikalliojyrkänteet,
serpentiinirantakalliot, laakeat serpentiinikalliot, karut
serpentiinijyrkänteet sekä kalkkivaikutteiset serpentiinijyrkänteet. Lisäksi kalkkikalliot sekä serpentiinikalliot,
-kivikot ja -soraikot arvioitiin ryhmätasolla vaarantuneiksi. Silmälläpidettäviksi arvioitujen luontotyyppien
joukossa oli luontotyyppejä kaikista kallioiden ravinteisuusluokista ja myös kivikoista. Säilyviksi arvioitiin
lähinnä karujen kallioiden ja kivikoiden luontotyyppejä.
Yhtään kallio- tai kivikkoluontotyyppiä ei nimetty puutteellisesti tunnetuksi (DD) koko maan tasolla, minkä
taustalla ei ole kuitenkaan kallio- ja kivikkoluonnon tuntemuksen hyvä taso, vaan se, ettei luokittelua pystytty
tiedonpuutteen vuoksi syventämään kovin tarkaksi.
Arvioinnissa erotettujen luontotyyppien pinta-alaa
voidaan arvioida vain erittäin karkealla tasolla, joten
myös niiden jakautumisesta eri uhanalaisuusluokkiin
voidaan tehdä vain suuntaa-antavia arvioita. Koska
kalkki- ja serpentiinikalliot edustavat yhteensä vain alle 1 %:a kaikista kallioista, uhanalaisen kallioluonnon
osuus kalliopinta-alasta on tämän arvion perusteella
varsin pieni. Silmälläpidettävien luontotyyppien osuus
kallio- ja kivikkoluonnosta on suuruusluokkaa 10–25 %.
Todellisuudessa uhanalaisten kallioluontotyyppien pinta-alaosuus lienee suurempi, sillä pidemmälle viedyllä
luontotyyppien luokittelulla uhanalaisia luontotyyppejä
olisi todennäköisesti löytynyt myös karujen ja keskiravinteisten kallioiden joukosta. Luokittelun tarkkuutta
rajoitti käytettävissä olevien tietojen puutteellisuus.
Etelä-Suomessa uhanalaisten ja silmälläpidettävien
(NT) osuus oli odotetusti suurempi kuin Pohjois-Suo-
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messa (taulukko 19, kuva 40). Etelä-Suomessa uhanalaisiksi arvioitiin 26 % luontotyypeistä, silmälläpidettäviksi 36 % ja säilyviksi (LC) 38 %. Pohjois-Suomessa uhanalaisiksi arvioitiin 14 %, silmälläpidettäviksi
24 % ja säilyviksi 62 %. Pohjois-Suomessa puutteellisesti
tunnetuksi katsottiin lisäksi yksi luontotyyppi, avoimet
laakeat kalkkikalliot. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien
osuuksissa osa-alueilla olevaa eroa selittävät maankäytön voimakkuudessa olevat erot. Tärkeimpinä yksittäisinä tekijöinä eron taustalla ovat kalkkikallioiden määrän
vähenemiseen ja kaikkien varjojyrkännetyyppien laadulliseen taantumiseen liittyvät erot. Nämä muutokset
on arvioitu Etelä-Suomessa voimakkaammiksi kuin Pohjois-Suomessa.
Etelä-Suomen arviot poikkesivat koko maan arvioista
kahdessa tapauksessa. Joenrantakalkkikalliot ja valoisat
kalkkikalliojyrkänteet katsottiin molemmat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN) ja koko maassa silmälläpidettäviksi. Etelä-Suomessa näiden luontotyyppien
esiintymät ovat erittäin harvalukuisia ja louhinnan,
rakentamisen tai muiden syiden muuttamia. PohjoisSuomen runsaslukuisemmat esiintymät ovat säilyneet
paremmin ja sijaitsevat suurelta osin Oulangan kansallispuistossa. Pohjois-Suomen arviot olivat usein koko
maan arvioita lievempiä. Vain serpentiinirantakallioissa
Pohjois-Suomen arvio oli negatiivisempi (EN) kuin koko maan arvio (NT). Tämän taustalla on luontotyypin
harvalukuisten esiintymien voimakkaampi laadullinen
muuttuminen pohjoisessa kuin etelässä.
Noin puolessa uhanalaisuusarvioista A- ja B-kriteereillä päädyttiin samaan lopputulokseen. Noin neljäsosassa
puolestaan määrällinen muutos tai määrään kohdistuva
uhka arvioitiin vakavammaksi kuin laadullinen uhka ja
noin neljäsosassa arvioista tilanne katsottiin päinvastaiseksi. Kriteerien A ja B antama tulos erosi useammalla
kuin yhdellä luokalla vain yhdessä tapauksessa (avoimet
laakeat kalkkikalliot), jossa kriteeri A antoi kahta luokkaa negatiivisemman tuloksen kuin kriteeri B. Uhanalaisuusluokkaa korotettiin koko maan tasolla 10 arviossa
harvinaisuuden vuoksi. Näistä pelkän harvinaisuuden
perusteella silmälläpidettäviksi arvioitiin koko maan
tasolla 4 luontotyyppiä: valoisat kalkkikalliojyrkänteet,
serpentiinikivikot ja -soraikot, kalkkisiirtolohkareet sekä
serpentiinisiirtolohkareet.
Kalkkikallioita lukuun ottamatta kallio- ja kivikkoluontotyyppien esiintymien määrän muutos arvioitiin
yleensä vähäiseksi. Silloin kun kriteerin A perusteella
päädyttiin uhanalaisuustasoon 4 (ks. taulukko 19), joka
ilman harvinaisuuskorotusta tai yleisyyslievennystä rinnastuu uhanalaisuusluokkaan silmälläpidettävä (NT),
oli arvion perusteena yleensä pikemminkin negatiivinen
kehitysennuste (alakriteeri A2) kuin jo tapahtunut määrän väheneminen (alakriteerit A1 ja A3). Etelä-Suomen
kalkkikallioilla on kuitenkin arvioitu tapahtuneen myös
merkittävää, useimmiten jo ennen 1950-lukua tapahtunutta määrän vähenemistä.
Useilla kallioluontotyypeillä on arvioitu tapahtuneen
melko voimakasta tai jopa voimakasta laadun heikkenemistä 1950-luvun jälkeen (alakriteeri B1). Ravinteisilla
kallioilla tämä liittyy etenkin umpeenkasvun aiheuttamiin kasvillisuus- ja lajistomuutoksiin, rantakallioilla
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3.5.3.2

vesien säännöstelyyn ja jyrkänteillä metsänhakkuiden
vaikutuksiin.
Uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien
osuudet olivat suurimmat kalkki- ja serpentiinikallioiden ryhmissä (kuva 41). Etelä-Suomessa kaikki kalkkikallioiden luontotyypit arvioitiin uhanalaisiksi. Pohjois-Suomessa valtaosa kalkkikalliotyypeistä katsottiin
sen sijaan silmälläpidettäviksi (NT). Uhanalaistumista
perusteltiin joko viimeisen 50 vuoden aikana (alakriteeri
A1) tai jo varhain tapahtuneella (alakriteeri A3) merkittävällä määrän vähenemisellä tai etenkin Etelä-Suomessa
myös melko voimakkaalla tai voimakkaalla laadullisella
heikkenemisellä (viimeisen 50 vuoden aikana, alakriteeri B1). Pohjoissuomalaisten kalkkikallioiden yleensä
lievempään uhanalaisuuteen on selityksenä niiden painottuminen Oulangan kansallispuistoon. Luontotyyppikohtaiset arviointiperusteet sekä arviot määrän ja laadun
kehityksestä on esitetty osajulkaisussa 2 (luku 6).
Serpentiinikallioissa luontotyyppien enemmistö lukeutui uhanalaisiin niin Etelä- kuin Pohjois-Suomessakin. Useimmissa tapauksissa uhanalaisuusluokan
määräytymisessä perusteina olivat lähitulevaisuudessa
voimistuvaksi arvioitu esiintymien määrään kohdistuva uhka (alakriteeri A2) sekä toisaalta luontotyyppien
harvinaisuus.
Karujen ja keskiravinteisten kallioiden luontotyypit
arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) tai säilyviksi (LC).
Silmälläpidettäväksi toteamisen syynä oli vaihtelevasti esiintymien määrän, laadun tai molempien muutos.
Silmälläpidettävien joukossa on enemmän keskiravinteisia kuin karuja kallioluontotyyppejä (taulukko 19).
Eron taustoja kuvataan seuraavassa luvussa. Kivikoista
silmälläpidettäväksi luokiteltiin vain muinaisrannat sekä kalkki- ja serpentiinisiirtolohkareet. Kaikki luontotyyppiyhdistelmät arvioitiin säilyviksi.

0%

50 %

NT

VU

Tärkeimpinä kallio- ja kivikkoluontotyyppien uhanalaistumisen syinä pidettiin kaivannaistoimintaa, metsien uudistamis- ja hoitotoimia ja rakentamista (kuva
42a). Kaivannaistoiminta sisältää kallioiden louhinnan
kaikkiin käyttötarkoituksiin, kaivosten perustamiseen ja
käyttöön liittyvät toimet ja myös maa-ainesten oton, joka
voi koskea kivikoita. Uhanalaistumisen syissä kaivannaistoimintaan kuuluu esimerkiksi jo vuosisatoja sitten
alkanut kalkkikallioiden louhinta, mutta myös viime
vuosikymmenien kalliokiviaineksen otto, esimerkiksi
vuolukiven louhinta. Toiseksi ja kolmanneksi tärkeimpinä uhanalaistumisen syinä olivat metsien uudistamisja hoitotoimet sekä rakentaminen, joista ensin mainittu
on nimenomaan laadullinen uhka. Tätä tulosta selittävät
näiden tekijöiden laaja-alaisuus, sillä ne koskettavat eri
muodoissaan lähes kaikkia kallio- ja kivikkoluontotyyppejä.
Kallio- ja kivikkoluontotyyppien tulevaisuuden
uhkatekijöistä merkittävimmäksi on arvioitu metsien
uudistamis- ja hoitotoimet, rakentaminen sekä kaivannaistoiminta (kuva 42b). Kaivannaistoiminnan suhteellisen merkityksen uhkatekijänä voitaneen katsoa jonkin
verran lieventyvän (vrt. kuva 42a), mutta tärkeimpänä
selityksenä tähän muutokseen lienee se, että esimerkiksi
kalkkikallioiden osalta taloudellisesti merkittävät esiintymät on jo otettu käyttöön.
Kalkkikallioiden uhanalaisuudelle tai silmälläpidolle
nimettiin monia syitä, tärkeimpinä jo hyvin kauan sitten
alkanut louhinta ja lähempänä nykyaikaa vaikuttaneet
rakentaminen, metsien uudistamis- ja hoitotoimet sekä
umpeenkasvu. Kalkkikallioita on louhittu Suomessa jo
ainakin 1500-luvulta lähtien, ja Etelä-Suomen laajimmat kalkkikallioalueet on suurimmaksi osaksi varattu
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Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät
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Kuva 41. Uhanalaisuusluokkien osuudet eri
luontotyyppiryhmissä ja eri osa-alueilla. Kiisupitoiset kalliot on tässä diagrammissa luettu
karuihin ja keskiravinteisiin kallioihin. Tarkastelussa ei ole mukana luokka puutteellisesti tunnetut (DD), johon arvioitiin yksi kalkkikallioiden luontotyyppi Pohjois-Suomessa.
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kalkintuotantoon. Etelä-Suomessa huomattavaa osaa,
jopa puolta kaikista kalkkikiviesiintymistä oli louhittu jo
1900-luvun alussa (Eskola ym. 1919). Pohjois-Suomessa
louhittujen osuus oli tuolloin alle 10 %. Koska louhinta
on painottunut nimenomaan laajimpiin kalkkikallioihin,
on louhitun kalkkikallion pinta-alaosuus vielä suurempi
kuin louhittujen kallioiden osuus lukumäärästä. Kalkkikallioista on todettava, että louhinnan vaikutus ei ole
ollut yksinomaan tuhoava tai monimuotoisuutta köyhdyttävä, vaan louhimalla on myös luotu geomorfologista
vaihtelua eli seinämiä, louhikoita ja paljaita kalliopintoja
ennestään loivapiirteisille tai peitteisille kallioselänteille. Nykyisin kalkin louhinta on varsin keskittynyttä ja
suureksi osaksi maanalaista toimintaa, joten tulevaisuuden uhkatekijöissä se on katsottu vähemmän tärkeäksi
uhkaksi. Taloussuhdanteiden muuttuessa kaivannaistoimintaa voidaan kuitenkin edelleen pitää kalkkikallioiden uhkatekijänä ainakin taloudellisesti merkittävimmillä esiintymillä.
Varsinkin Etelä-Suomessa kalkkikallioita, jotka usein
ovat hyvin pienialaisia, on tuhoutunut tai muuttunut
rakentamisessa. Rakentaminen pitää tässä sisällään isot
rakennushankkeet, kuten tie- tai lähiörakentamisen, ja
myös pienimuotoisemman rakentamisen esimerkiksi
rannoilla. Merkittävä uhanalaistumisen syy ja uhkatekijä on myös umpeenkasvu, joka on metsäpalojen ja
laidunnuksen vähennyttyä sekä rehevöitymisen myötä
muuttanut kalkkikallioita entistä peitteisemmiksi. Umpeenkasvua kiihdyttävät nopeasti kariketta tuottavat
tiheät istutustaimikot, joten tämä uhkatekijä on selvästi
yhteydessä myös metsien uudistamis- ja hoitotoimiin.
Neulaskarike paitsi peittää kalliota, myös köyhdyttää
happamuudellaan kalkkikallioiden eliöyhteisöjä. Toisaalta metsänhakkuilla on heikennetty etenkin varjoisten kalkkikallioiden kosteaan ja tasaiseen pienilmastoon
sopeutuneiden eliöyhteisöjen elinoloja. Rantakalkkikallioiden laatuun ja osittain myös niiden määrään ovat
vaikuttaneet varsinkin pohjoisen vesistöissä vesien säännöstely ja vesirakentaminen sekä Etelä-Suomessa vesien
rehevöityminen.
Serpentiinikallioiden merkittävimpänä uhanalaistumisen syynä ja uhkatekijänä pidettiin kaivannaistoimintaa (kuva 43). Pääasiassa uuneihin ja takkoihin käytettävän vuolukiven ja esimerkiksi takkojen koristekivenä
ja seinälaattoina hyödynnettävän serpentiniitin louhinta
on tähän mennessä tuhonnut varsin vähän serpentiinikallioita, mutta uhka on voimistunut vuolukiviteollisuuden kasvun myötä. Lisäksi serpentiinikalliot sijaitsevat
usein ns. malmikriittisillä alueilla, joille on tehty varsin
runsaasti valtauksia mm. nikkelin, kuparin ja sinkin
vuoksi. Vaikka malmien louhinta tapahtuu useimmiten
maan alla, muodostavat mahdollisiin kaivoksiin liittyvät
maanpäälliset rakenteet (esim. tiestö, jätekivikentät) vakavasti otettavan uhan myös pintakallioille. Lapissa ultraemäksisiä kallioita on jäänyt ainakin Lokan tekoaltaan
alle. Avoimien tai harvapuustoisten alueiden aktiivinen
metsittäminen voi olla kiihtyvän umpeenkasvun kautta
uhka myös serpentiinikallioille, tosin metsänkasvu on
serpentiinialustalla usein heikkoa.
Karuille ja keskiravinteisille kallioille ei voida
helposti nimetä merkittäviä, koko ryhmälle yhteisiä
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Kuva 42. Uhanalaistumisen syyt (a) ja uhkatekijät (b) kallio- ja kivikkoluontotyypeillä. Uhanalaistumisen syyt on
järjestetty ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne
mainitaan tärkeimpänä syynä (tumma) ja toissijaisesti sen
mukaan, montako kertaa ne ylipäätään on mainittu (tumma
ja vaalea). Uhkatekijät ovat uhkamuutosten vertailun helpottamiseksi samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt.
Uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa. Uhanalaistumisen syissä S viittaa tapauksiin, joissa luontotyyppi
on arvioitu silmälläpidettäväksi (NT) pelkän harvinaisuuden
perusteella.

Kuva 43. Portinvaaran vuolukivilouhos. Suomussalmi. Kuva: Jari Teeriaho

Kuva 44. Jyrkänteen edustan hakkuut. Kuva: Jari Teeriaho

Kivikoista silmälläpidettäväksi arvioitiin muinaisrannat ja lähinnä harvinaisuutensa vuoksi kalkki- ja serpentiinisiirtolohkareet. Muinaisrantojen arvioon vaikutti
karkeamman kiviaineksen otto rakentamiseen seuduilla,
joilla ainesta ei saada muista muodostumista. Yhdellä
luontotyypillä, karut ja keskiravinteiset siirto- ja rapaumalohkareet, ei katsottu olevan tulevaisuuden uhkatekijöitä. Uhanalaisuusarvioinnissa nimetyt luontotyyppiyhdistelmät todettiin kaikki säilyviksi. Laajoina kokonaisuuksina tai erikoisina luonnonnähtävyyksinä niihin
kohdistuu vain vähäisiä määrällisiä uhkia. Tunnistettuja
laadullisia uhkia ovat sen sijaan kuluminen ja metsänkäsittelyn vaikutukset, joita ei kuitenkaan arvioitu merkittäviksi suhteessa esiintymien kokonaislaatuun.
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uhanalaistumisen syitä tai tulevaisuuden uhkatekijöitä.
Varjoisilla jyrkänteillä merkittävin uhanalaistumisen syy
ovat kuitenkin jyrkänteiden edustan hakkuut (kuva 44).
Ilmakuvatarkastelun perusteella arvioituna Etelä-Suomessa noin 10 % pohjois-, koillis- ja itäjyrkänteistä sijaitsee suojavyöhykkeettömästi tuoreilla hakkuilla, kun
taas Pohjois-Suomessa varjojyrkänteiden tyvimetsien
hakkuut eivät näytä olleen yhtä intensiivisiä. Lähelle
jyrkännettä ulottuvat hakkuut muuttavat pienilmastoa
kuivemmaksi ja äärevämmäksi, minkä seurauksena
kosteaa ja varjoisaa kasvupaikkaa vaativat lajit häviävät, tai ne säilyvät vain suojaisimmissa onkalokohdissa.
Jyrkänteen lajisto köyhtyy tilapäisesti tai pysyvästi, ja
seinämäkasvillisuuden ulkoasun palautuminen kestää
vähintään kymmeniä vuosia.
Varjojyrkänteitä sisältyy vuonna 1997 voimaan astuneen uuden metsälain (1093/1996) erityisen tärkeään
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät.
Metsäasetuksessa metsälain soveltamisalaa on supistettu ja jyrkänteen edellytetään yleensä olevan vähintään 10
metriä korkea. Erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi on
yleensä katsottu vain pienialaisia kohteita ja vain pohjois- tai itäjyrkänteitä. Matalampia jyrkänteitä, toisaalta
pitkiä jyrkänneketjuja ja muihin ilmansuuntiin avautuvia puuston luomia varjojyrkänteitä eivät hakkuurajoitukset nykyisen käytännön mukaan siten ilmeisesti koske. Maastohavaintojen perusteella näyttää kokonaisuudessaan siltä, että metsälaki hillitsee varjojyrkänteiden
hakkuita niin pienellä osalla esiintymiä (ks. myös Pykälä
2007), ettei varjojyrkänteiden laadullisessa kehityksessä
ole odotettavissa käännettä parempaan suuntaan.
Jokien karut ja keskiravinteiset rantakalliot arvioitiin
silmälläpidettäviksi lähinnä vesirakentamisen ja vesien
säännöstelyn vuoksi. Suomen virtavesistä suuri osa on
nykyisin säännösteltyjä, mutta säännöstelyn vaikutukset
rantakallioiden eliöyhteisöihin tunnetaan erittäin heikosti. On kuitenkin syytä olettaa, että vedenkorkeuden
vaihtelun luonnoton rytmi ja voimakkuus vaikuttavat
haitallisesti kallioiden rantavyöhykkeen lajistoon. Monilla keskiravinteisten kallioiden luontotyypeillä silmälläpidettäväksi toteamiseen vaikutti yhdessä useampikin
uhkatekijä. Keskiravinteiset kalliot ovat karuja kallioita
alttiimpia umpeenkasvulle, jonka taustalla ovat metsäpalojen ja metsälaidunnuksen väheneminen sekä mahdollisesti myös typpilaskeuma. Keskiravinteisten kallioiden eliöyhteisöihin on vaikuttanut haitallisesti myös
hapan laskeuma. Vaikka happamoittavan laskeuman
määrä on kääntynyt laskuun, palautumista ei ole kalliolajistossa vielä havaittu.
Kalliokiviaineksen otto uhkaa periaatteessa karujen ja
keskiravinteisten kallioiden luontotyyppejä, mutta suhteessa luontotyyppien esiintymien runsauteen uhka on
valtakunnallisesti tai osa-alueittain tarkasteltuna vähäinen. Paikallisesti tai seudullisesti kalliokiviaineksen otto
voi kuitenkin olla merkittävä uhka varsinkin harvinaisemmille keskiravinteisten kallioiden luontotyypeille.

3.5.4

Toimenpide-ehdotukset

Kallio- ja kivikkoluontoa koskevilla toimenpide-ehdotuksilla tavoitellaan kyseisten luontotyyppien parempaa
tuntemusta, uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien esiintymien riittävää säilymistä ja niiden laadun heikkenemisen pysäyttämistä tai hidastamista.
Geologisen monimuotoisuuden selvittämiseksi ja
turvaamiseksi ympäristöhallinto on alan asiantuntijalaitosten kanssa inventoinut ja arvottanut geologisia
muodostumia 1990-luvulta lähtien. Valtakunnallisissa
inventoinneissa on selvitetty arvokkaita kallioperän geologisia pienkohteita, laajempia kallioalueita, moreenimuodostumia sekä tuuli- ja rantakerrostumia. Kallio- ja
kivikkoluonnon (esimerkiksi kasvillisuustyyppien ja
kasviyhteisöjen) tuntemus on kuitenkin edelleen Suomessa hyvin heikko moneen muuhun luontotyyppiryhmään verrattuna.
Kallio- ja kivikkoluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ei ole laadittu omaa suojeluohjelmaa. Suojelualueisiin, muiden luontotyyppiryhmien suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvien kalliopaljastumien osuus on Etelä-Suomessa noin 7 %. Kivikoiden
suojelluksi osuudeksi on arvioitu noin 13 % Etelä-Suomessa (Pohjois-Suomesta vastaavia arvioita ei voida esittää). On huomattava, että nämä pinta-alaosuudet eivät
kata arvokkainta kallio- ja kivikkoluontoa, koska suojelupäätökset on tehty pääosin muilla perusteilla.
Etenkin kalkki- ja serpentiinikallioilla tarvitaan tehokkaita suojelu- ja hoitotoimia, joilla pysäytetään luontotyyppien esiintymien väheneminen. Lisäksi kalkkikallioiden eliöstön säilyttämiseksi vastaavien toimenpiteiden
on syytä koskea myös kalkkilouhoksia. Muille kallioiden
luontotyypeille ehdotettavilla toimenpiteillä pyritään estämään niiden uhanalaistuminen tulevaisuudessa.

Kallioiden ja kivikoiden
asiantuntijaryhmä ehdottaa:
1.	Parannetaan kallio- ja kivikkoluonnon tuntemusta ja luodaan yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä
luontotyyppien esiintymätiedoista. Kallioiden ja
kivikoiden kasvillisuustyyppien ja eliöyhteisöjen
puutteellisen tuntemuksen vuoksi luontotyyppien
luokittelua ei ole voitu viedä kovin pitkälle. Tästä
syystä myös mahdollisesti uhanalaisia luontotyyppejä on jäänyt erottamatta ja arvioimatta.
Tietoa kallio- ja kivikkoluontotyyppien laadusta
ja määrästä on tuotettu valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden, moreenimuodostumien ja tuuli- ja rantakerrostumien inventointihankkeissa sekä
tämän työn yhteydessä. Osa edellä mainituista hankkeista on vielä kesken, ja tietoaineistot täydentyvät
niiden valmistuessa. Kallio- ja kivikkokasvillisuuden
tyypittelyä tukeva tutkimus on kuitenkin puuttunut
Suomesta lähes täysin, eikä kallioiden tai kivikoiden
kasvillisuustyypeistä ole juurikaan aineistoja. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan luontotyyppikohtaisia
lajistoselvityksiä, joissa selvitetään tarkemmin eri
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kallioluontotyyppien ilmentäjälajit ja uhanalainen
lajisto. Tietoja on täydennettävä etenkin uhanalaisten ja harvinaisten luontotyyppien perusselvityksillä, jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan jatkossa
kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti.
Kallio- ja kivikkoluontotyyppien esiintymien
kohdetiedot pitää saada osaksi ympäristöhallinnon
tietojärjestelmää. Tietojärjestelmän pohjana voidaan
käyttää valtakunnallisen kallioalueinventoinnin
tuottamaa kallio- ja kivikkotietoa. Tietojärjestelmän
tietojen välittyminen myös muille maankäyttäjille,
kuten kaavoituksen ja metsäsuunnittelun käyttöön,
kaivosviranomaiselle sekä malminetsintä- ja kaivosyhtiöille pitää varmistaa.
2.	Edistetään uhanalaisten ja silmälläpidettävien kallio- ja kivikkoluontotyyppien säilymistä
vähentämällä kaivannaistoiminnan haittoja.
Kaivannaistoiminta uhkaa serpentiinikallioiden ja
jossain määrin myös kalkkikallioiden sekä muiden
kallioiden luontotyyppejä. Kaivannaistoiminnan
haittoja uhanalaisille kallioluontotyypeille lienee
mahdollista vähentää, jos luonnonarvoiltaan tärkeät esiintymät ovat kaikkien toimijoiden tiedossa, ja
niiden säilyminen otetaan huomioon jo toimintaa
suunniteltaessa. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien
kallio- ja kivikkoluontotyyppien esiintymäverkostoa
ja esiintymien säilyttämismahdollisuuksia on syytä selvittää yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja
muiden asianosaisten kesken.
Serpentiinikallioita on tähän mennessä tuhoutunut varsin vähän, mutta etenkin vuolukiviteollisuuden kasvun myötä uhka on voimistunut. Lisäksi serpentiinikalliot sijaitsevat usein ns. malmikriittisillä
alueilla, joilla malminetsintään liittyviä valtauksia on
tehty varsin runsaasti. Malmien louhinta tapahtuu
yleensä maan alla, mutta kaivoksiin liittyvät maanpäälliset rakenteet voivat peittää tai hävittää maan
pinnalla olevia luonnonkallioita. Kalkkikallioita on
louhittu jo satoja vuosia, mutta tällä hetkellä niiden
louhinta on varsin keskittynyttä ja osaksi maanalaista toimintaa. Taloussuhdanteiden muuttuessa kaivannaistoiminnan aiheuttama uhka kalkkikiviesiintymille voi kuitenkin lisääntyä. Myös kaivospiirien
alueella voidaan säilyttää edustavia kallioluontotyyppien esiintymiä.
3.	Rajoitetaan kalkkikallioiden ja edustavimpien
keskiravinteisten kallioiden umpeenkasvua. Umpeenkasvu uhkaa etenkin avoimia laakeita kallioita,
ja uhka on yleensä sitä suurempi, mitä ravinteisempi
kallio on. Umpeenkasvua voidaan pitää suurimpana
uhkatekijänä varsinkin pienialaisille kalkkikallioille. Umpeenkasvun voimistuminen, etenkin puuston
määrän lisääntyminen, on seurausta useista syistä
kuten luontaisten metsäpalojen tai laidunnuksen
vähenemisestä, typpilaskeuman lisääntymisestä ja
metsittämisestä. Umpeenkasvua kiihdyttävät tiheät
istutustaimikot, joiden tuottama karike peittää nopeasti pienet paljastumat. Laidunnus ja muu perintei-

nen maankäyttö on loppunut useimmilla paikoilla
1960–1970-luvuilla.
Kallioille, joita umpeenkasvu uhkaa voimakkaimmin, tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat. Myös
vanhat kalkkilouhokset tarvitsevat vastaavia hoitotoimenpiteitä, kuten puuston poistamista tai harventamista sekä osalla kohteita kulotusta ja laidunnusta.
Uhanalaisia kallioluontotyyppejä ei pitäisi metsittää,
ja metsittämistä on vältettävä myös keskiravinteisten tyyppien edustavimmilla kohteilla. Maatalouden
ympäristötukijärjestelmää on tarpeen kehittää siten,
että kalkkikallioiden ja keskiravinteisten tyyppien
edustavimpien kallioiden hoitaminen laiduntamalla
on käytännössä mahdollista.
4.	Vältetään rakentamista uhanalaisten kallioluontotyyppien esiintymillä. Rakentaminen on nykyisin
yksi merkittävimmistä uhkista esimerkiksi kalkkikallioluontotyyppien säilymiselle. Kalkkikalliot
ovat usein hyvin pienialaisia paljastumia tai matalia
seinämiä, jotka voivat hävitä jäljettömiin jo pienimuotoisissakin rakennushankkeissa, esimerkiksi
rantarakentamisen yhteydessä. Rakentamista pidetään uhkana myös monilla silmälläpidettäviksi tai
säilyviksi arvioiduilla kallioluontotyypeillä.
Uhanalaisten kallioluontotyyppien esiintymät
on otettava entistä paremmin huomioon maankäytön suunnittelussa. Kaavoituksen on ohjattava rakentamista siten, ettei uhanalaisten luontotyyppien
esiintymiä tuhoudu tai laadullisesti heikkene rakentamisen yhteydessä. Vastaavasti kalkkilouhokset on
tarpeen säästää rakentamiselta.

6.	Ehkäistään virkistyskäytön ja maastoajon haittoja kallio- ja kivikkoluontotyypeillä. Virkistyskäyttö
vaikuttaa kalliokasvillisuuteen kasvillisuuden kulumisen, roskaantumisen ja nuotion polton kautta.
Nämä vaikutukset ovat voimakkaimpia luonnonnähtävyyksinä tunnetuilla kallioilla ja taajamakallioilla. Nuotion poltto on vahingollisinta ylikaltevien
jyrkänteiden juurella ja luolissa, joissa savu tuhoaa
seinämäkasvillisuutta. Karujen ja keskiravinteisten
ehjien jyrkänteiden eliöyhteisöjä voi uhata myös
kalliokiipeily, joka kuluttaa varsinkin jyrkänteiden
alaosien sammalpatjoja ja pienten hyllyjen kasvillisuutta. Virkistyskäytön haittoja voidaan vähentää
suunnittelemalla retkeilyreitistöt siten, etteivät ne
uhkaa herkimpiä kallioluontotyyppejä. Kalliokiipeilyn haittavaikutuksia voidaan lieventää pitämällä
harrastustoiminta tunnetuilla kalliokiipeilykohteilla.
Uusia reittejä ei tule avata, ellei niiden soveltuvuutta
lajiston kannalta ole ennalta selvitetty.
Metsäkoneet aiheuttavat pitkään näkyviä muutoksia heikosti kulutusta kestävissä kivikoissa ja
rapakivigraniittisilla morokalliorinteillä. Vastaavia
muutoksia voi aiheuttaa myös muunlainen maastoajo raskailla ajoneuvoilla. Herkkiä kohtia ovat etenkin pienikiviset rantavallit muinaisrantakivikoissa.
Haittoja tulee vähentää metsänhoitoa ohjeistamalla
ja ohjaamalla maastoajoreitit pois herkimmiltä kallioja kivikkoalueilta.
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5.	Turvataan varjojyrkänteiden luontoarvot metsänkäsittelyssä. Varjojyrkänteiden eliöyhteisöt
ovat kärsineet liian lähelle jyrkännettä ulottuvista
metsänhakkuista, jotka muuttavat pienilmastoa kuivemmaksi ja äärevämmäksi. Vaikka nykyisin korkeiden pohjois- ja itäjyrkänteiden tyvimetsiä pyritään

säilyttämään metsänkäsittelyssä, varjojyrkänteiden
suojaamisen tavoite on toteutunut kokonaisuudessaan varsin puutteellisesti. Varjojyrkänteiden ominaispiirteiden säilyttämiseksi tarvitaan siten tehokkaampaa ohjausta ja metsätalouden ympäristötuen
hyödyntämistä. Jyrkänteiden alusmetsät louhikkoineen ovat usein hankalia kohteita metsänkorjuun ja
uudistamisen kannalta, ja niitä tulisi säilyttää muuta
metsää luonnontilaisempina, mistä hyötyvät niin jyrkänne- kuin lahopuulajistokin.
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3.6.1

Luokittelun periaatteet
3.6.1.1

Perinnebiotooppien luokittelu
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Perinnebiotoopit ovat perinteiseen karjatalouteen kuuluneiden niitto- ja laidunkäytäntöjen muovaamia ympäristöjä, joille on kehittynyt niille ominainen lajisto,
joka useilla luontotyypeillä on hyvin monimuotoinen.
Useimmat perinnebiotooppeihin luettavat luontotyypit
tarvitsevat säilyäkseen jatkuvaa säännöllistä hoitoa, mikä erottaa perinnebiotoopit useimmista muista uhanalaisuuden arviointihankkeessa käsiteltävistä luontotyypeistä.
Perinnebiotooppien luokitteluun ei Suomessa liity
pitkää tutkimusperinnettä. Luokittelu alkoi 1900-luvun
alussa (Cajander 1907; Teräsvuori 1920; 1929; Linkola
1922), mutta jäi keskeneräiseksi. Valtakunnallista perinnemaisemainventointia varten laadittiin 1990-luvulla
luokittelu, jossa perinnebiotoopit jaettiin päätyyppeihin
mm. käytön, maaperän kosteuden, sijainnin ja puustoisuuden mukaan (Pykälä ym. 1994; Vainio ym. 2001). Perinnemaisemainventoinnissa käytetty luokittelu pohjautui pohjoismaiseen kasvillisuusluokitukseen (Påhlsson
1994; 1998; 1999) sekä kasvillisuuskartoituksia varten
luotuun kansalliseen luokitteluun (Toivonen ja Leivo
1993). Uhanalaisuusarvioinnissa käytetty luokittelu
perustuu valtaosin valtakunnallisen perinnemaisemainventoinnin käyttämään luokitteluun (Pykälä ym. 1994;
Vainio ym. 2001). Påhlssonin (1994; 1998; 1999) luokittelu on tietyiltä osin perinnemaisemainventoinnin luokittelua yksityiskohtaisempi, mutta tietoa on liian vähän
näiden tarkempien luokkien käyttöön uhanalaisuusarvioinnissa, tai on epäselvää, voidaanko niitä pitää omina
kasvillisuustyyppeinään. Påhlssonin (1994; 1998; 1999)
tarkempi luokittelu on mainittu niiden luontotyyppien
kuvauksien yhteydessä (osa 2, luku 7), joihin Påhlssonin
erottamat luokat on sisällytetty. Perinnebiotooppien
luontotyyppejä on myös luokiteltu Euroopan unionin
luontodirektiivissä (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY),
mutta käytetty luokittelu (Airaksinen ja Karttunen 2001)
ei puutteellisen kattavuuden ja epätarkoituksenmukaisten luokkien takia kaikilta osin sovellu perinnebiotooppien uhanalaisuuden kansalliseen tarkasteluun.

Perinnebiotoopit on uhanalaisuusarvioinnissa jaettu
12 luontotyyppiryhmään (nummet, kalliokedot, kedot,
tuoreet niityt, kosteat niityt, järven- ja joenrantaniityt,
merenrantaniityt, tulvaniityt, suoniityt, lehtoniityt, hakamaat ja metsälaitumet), joiden sisällä on eroteltu vaihteleva määrä (0−6) luontotyyppejä. Valtakunnallisessa
perinnemaisemainventoinnissa käytettyyn luokitteluun
on tehty pieniä muutoksia luokkien selkeyttämiseksi.
Lisäksi on päädytty yhdistämään luokkia tasolle, jolla
arviointi on ollut mahdollista tehdä. Osa nyt luontotyypeiksi mainituista voitaneen jakaa pienempiin yksiköihin. Esimerkiksi tuoreet niityt voisi mahdollisesti jakaa
myös maalajin ja maaperän happamuuden perusteella,
mutta tutkimustietoa tämän pohjaksi ei ole riittävästi.
Perinnebiotooppien luokitus on sekoitus perinteisen
maankäytön ja kasvillisuuden luokittelua. Luokkien
määräytyminen perustuu useisiin eri tekijöihin, jotka
vaikuttavat luontotyypillä esiintyvän lajiston koostumukseen ja tyypillisiin rakennepiirteisiin. Luokitteluun
vaikuttaneita tekijöitä ovat puuston määrä ja tiheys, maaperän kosteusolot, maaperän tai kallioperän happamuus
ja ravinteisuus, kallioisuus, turpeen muodostus, sijainti
rannalla, rannikolla tai sisämaassa, tulvavaikutteisuus,
perinteinen käyttötapa, kasvillisuuden vyöhykkeisyys,
vallitsevan kasvillisuuden rakennepiirteet, valtalajit tai
tyypillisesti esiintyvät lajit sekä lajiston monimuotoisuus.
Tyyppien väliset rajaukset voivat toisinaan olla tulkinnanvaraisia. Tyypit voivat samalla alueella esiintyessään
sijaita laikuittaisesti tai vyöhykkeinä ja vaihettua vähitellen toisikseen. Tyyppien tunnistamisen vaikeus korostuu etenkin rehevöitymisen ja umpeenkasvun tai metsätalouden muuttamilla kohteilla. Nämä perinteisestä käytöstä poikkeavat tekijät voivat vaikeuttaa luontotyyppien ominaispiirteiden havainnointia ja myös jossain
määrin muuttaa luontotyyppejä toisikseen. Rajanveto
on vaikeaa myös arvioitaessa, milloin perinnebiotooppi
on muuttunut niin voimakkaasti, että se lakkaa olemasta perinnebiotooppi. Esimerkkejä rajatapauksista ovat
mm. metsät, joissa laidunnuksen vaikutus ei ole riittävän
voimakas, jotta niitä voitaisiin pitää metsälaitumina tai

lannoitetut niityt, joiden kasvillisuus on niin voimakkaasti rehevöitynyt, että se muistuttaa kylvönurmien
kasvillisuutta.
Seuraavassa esitellään luontotyyppiryhmäkohtaisesti
perinnebiotooppien uhanalaisuusarvioinnissa käytetty
luokittelu ja sen eroavuudet perinnemaisemainventoinnissa käytettyyn luokitteluun (Pykälä ym. 1994; Vainio
ym. 2001) nähden:
Nummet ovat mereisiä, avoimia, varpuvaltaisen kasvillisuuden luonnehtimia alueita, jotka ovat Suomessa
syntyneet suurelta osin laiduntamisen ja kulottamisen
seurauksena. Nummien tarkempi luokitus perustuu
kasvillisuuden rakennepiirteisiin eli fysiognomiaan.
Nummien luontotyyppien nimistöä on uhanalaisuusarvioinnissa yksinkertaistettu. Uhanalaisuusarvioinnissa käytetyt nummien luontotyyppien nimet kuvaavat
nummien tyypillistä kasvillisuutta paremmin ottamalla
huomioon muidenkin varpujen kuin pelkän kanervan
esiintyminen valtalajina. Nummien luontotyyppejä ovat
pienruoho-varpunummet, heinä-varpunummet ja varpunummet.
Kalliokedot ovat paisteisia, ohuthumuksisia kalliorinteitä ja lakikallioita, joilla esiintyy niittykasvillisuutta
ja joita on laidunnettu tai niitetty. Ne on jaettu kasvualustan mukaan kalkkivaikutteisiin kallioketoihin ja karuihin kallioketoihin. Luontotyyppi kalkkivaikutteiset
kalliokedot on luokittelussa korvannut perinnemaisemainventoinnin tyypin ravinteiset kalliokedot.
Kedot ovat kuivia niittyjä, joita esiintyy varsinkin
hiekkaisilla ja paisteisilla rinnemailla. Ketojen luokittelu perustuu kasvillisuuden fysiognomiaan sekä maaperän ravinne- ja kosteusoloihin. Uhanalaisuusarvioinnissa käytetyt ketoluontotyypit ovat kalkkivaikutteiset
pienruohokedot, karut pienruohokedot, kangaskedot,
mäkikaurakedot ja heinäkedot. Tarkempi ketojen kasvillisuustyypittelyn selvittäminen olisi tarpeen, mutta asiaa
ei ole riittävästi tutkittu. Ketojen luontotyyppien nimistöä on muutettu helpommin erotettavaksi sekä toisistaan
että muiden niittyjen nimistä. Keto‑sana on korvannut
perinnemaisemainventoinnissa käytetyn käsitteen "kuiva niitty". Kuivat ruoho- ja heinäniityt ovat saaneet nimekseen mäkikaurakedot ja varpuniittyjen nimenä on
kangaskedot. Ravinteiset kuivat pienruohoniityt on nimetty kalkkivaikutteisiksi pienruohokedoiksi.
Tuoreet niityt ovat yleisin, monimuotoisin ja lajirikkain niittyjen luontotyyppiryhmistä. Ne ovat yleensä
muokkaamattomalle maalle muodostuneita puuttomia
tai lähes puuttomia niittyjä. Tuoreet niityt on jaettu kasvillisuuden fysiognomian mukaan kolmeen tyyppiin:
tuoreet pienruohoniityt, tuoreet suurruohoniityt ja tuoreet heinäniityt. Tuoreet niityt voitaneen jakaa myös
maalajin ja maaperän happamuuden perusteella, mutta
tutkimustietoa tämän pohjaksi ei ole riittävästi.
Kosteisiin niittyihin luetaan muualla kuin rannoilla
sijaitsevat kostean maan niityt. Ne jaetaan kasvillisuuden fysiognomian ja maaperän ravinteisuuden mukaan
kolmeen tyyppiin: kalkkivaikutteiset kosteat niityt, kosteat ruohoniityt ja kosteat heinäniityt. Kosteiden suurruohoniittyjen nimi on muutettu kosteaksi ruohoniityksi
kuvaamaan paremmin niillä vallinnutta kasvillisuutta
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ennen umpeenkasvukehityksen yleistymistä, sillä suurruohoisuutta (etenkin mesiangervo, Filipendula ulmaria)
pidetään umpeenkasvun ilmentäjänä. Kalkkivaikutteiset
kosteat niityt tunnetaan myös nimillä lupikkaniityt ja
Sesleria-niityt.
Järven- ja joenrantaniittyjä tavataan laakeilla rannoilla, joilla alemmat kasvillisuusvyöhykkeet säilyvät
luontaisesti avoimina pelkästään rantavoimien vaikutuksesta, mutta niittyjen yläosat ovat yleensä pysyneet
avoimina laidunnuksen tai niiton ansiosta. Uhanalaisuusarvioinnissa eroteltiin luontotyypeiksi viisi rantaniityn vyöhykettä, jotka ovat avovedestä rantaan päin:
sisävesien hapsiluikkarantaniityt, sisävesien luikka- ja
kaislarantaniityt, sisävesien suursararantaniityt, sisävesien matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja sararantaniityt
sekä sisävesien korkeakasvuiset rantaniityt. Ruovikoita
ei lueta mukaan perinnebiotooppien luontotyyppeihin.
Pikkuluikka (Eleocharis parvula) on jätetty pois hapsiluikkarantaniittyjen nimestä, koska sitä ei esiinny sisävesillä.
Rantaniittyjen luontotyyppien nimiä on myös tarkennettu kuvaamaan nimenomaan sisävesien rantaniittyjä
erotukseksi merenrantojen vastaavista luontotyypeistä.
Järven- ja joenrantaniityistä on perinnemaisemainventoinnin käyttämässä luokittelussa eroteltu 27 kasviyhdyskuntaa, mutta niiden uhanalaisuutta ei ole arvioitu
puutteellisten tietojen vuoksi.
Merenrantaniittyjä esiintyy loivilla ja maaperältään
hienojakoisilla merenrannoilla alimman ja ylimmän
vesirajan välisessä litoraalivyöhykkeessä. Veden korkeusvaihtelut ja jääeroosio voivat pitää kasvillisuuden
avoimena luontaisesti, mutta niitto ja laidunnus ovat
laajentaneet niittyalaa huomattavasti maalle päin. Merenrantaniityt koostuvat useammasta kuin yhdestä
vyöhykkeisesti tai mosaiikkimaisesti sijaitsevasta luontotyypistä: pikkuluikka-hapsiluikkamerenrantaniityt,
luikka- ja kaislamerenrantaniityt, suursaramerenrantaniityt, matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt, korkeakasvuiset merenrantaniityt sekä
suolamaalaikut. Luontaista ja perinteisen käytön myötä
syntynyttä merenrantaniittyä ei voida erottaa toisistaan,
joten arvioinnissa on otettu molemmat huomioon. Ruovikoita ei lueta merenrantaniittyjen luontotyyppeihin.
Merenrantaniittyjen uhanalaisuutta ei ole arvioitu esiselvitysraportissa (Kontula ja Raunio 2005) esitetyllä
kasviyhdyskuntatasolla. Kasviyhdyskuntataso jätettiin
arvioimatta tietojen puutteen takia. Lisäksi näin tarkan
luokittelun mukainen uhanalaisuusarviointi katsottiin
liian vaativaksi käytettävissä olevilla resursseilla.
Tulvaniittyjä esiintyy jokien säännöstelemättömillä
osuuksilla. Ne ovat ajoittain tulvan peitossa, ja tulva tuo
niille lietettä, jolloin niille muodostuu tulvamaannos. Tulvaniittyjen luontotyypit ja kasvilajisto muuttuvat siirryttäessä ylöspäin vedenpinnan tasosta, ja kasvillisuudessa
voidaan erottaa useita vyöhykkeitä sen mukaan, yltääkö
tulva vain keväisin vai myös syksyisin kyseiselle vyöhykkeelle. Vyöhykkeiden mukaan nimetyt tulvaniittyjen
luontotyypit ovat: kortetulvaniityt, suursaratulvaniityt,
kosteat heinätulvaniityt, tuoreet heinätulvaniityt, tuoreet
suurruohotulvaniityt sekä kuivat pienruohotulvaniityt.
Luokittelu noudattaa perinnemaisemainventoinnin luo-

3.6.1.2

Rajanveto muihin luontotyyppiryhmiin

Perinnebiotoopit on toisinaan vaikea erottaa luontaisesti
kehittyneestä kasvillisuudesta. Esimerkiksi kallioiden
kasvillisuuteen kuuluu luontaisesti niittymäisiä osia. Yksittäisestä kallioniittylaikusta saattaa olla mahdotonta
päätellä, onko se luontainen vai onko laidunnus ja siihen
liittynyt raivaus edesauttanut sen syntymistä. Perinnebiotooppeihin on uhanalaisuusarvioinnissa luettu karut
kalliokedot, joiden kasvillisuuteen nykyisen tai aiemman
laidunnuksen on arvioitu vaikuttaneen. Kalkkivaikutteisten kallioketojen osalta ei ole edellytetty aiempaa laidunnushistoriaa. Kalkkivaikutteisten kallioketojen raja
kalkkikallioihin on epäselvä, mutta avoimilla ja laakeilla
kalkkikallioilla putkilokasvien peittävyys ja lajimäärä
ovat alhaisemmat kuin kalkkikalliokedoilla. Kalliot on
arvioitu kallioiden ja kivikoiden asiantuntijaryhmässä,
ja niiden uhanalaisuutta käsitellään luvussa 3.5.
Sisävesien ja Itämeren rannoilla olevat niityt ovat osa
rantaluontoa, mutta kuuluvat myös perinnebiotooppeihin. Luontaisia rantaniittyjä ja perinnebiotooppeja
ei voida erottaa toisistaan, koska etenkin avovettä lähinnä olevalla vyöhykkeellä rantavoimat ovat riittäneet
pitämään rantaniityn avoimena. Vesien rehevöitymisen
myötä tilanne on osin muuttunut, ja myös alimpia vyöhykkeitä voi uhata umpeenkasvu. Rantaniittyjen uhanalaisuustarkastelu on tehty ainoastaan perinnebiotooppien yhteydessä. Ruovikoita ja kaislikoita on tarkasteltu
rannikon luontotyyppien uhanalaisuusarvioinneissa
(luku 3.1) sekä sisävesissä (luku 3.2) sisävesien luontotyyppiyhdistelmien ja -tyyppien osana.
Suoniityistä perinnebiotooppien asiantuntijaryhmä
on arvioinut vain nykyisin käytössä olevat tai vastikään
hylätyt suoniityt. Käytöstä poistuneet suoniityt sisältyvät soiden luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin
(luku 3.3).
Hakamaat ja metsälaitumet on arvioitu vain perinnebiotooppien yhteydessä.
Poroerottelualueita ei käsitellä perinnebiotooppien
uhanalaisuusarvioinnissa, koska niiden käyttö ja kasvillisuus poikkeavat olennaisesti perinnebiotoopeista.
Linnoitusten vallit ja lähiympäristöt voivat olla hyvin
monilajisia ja perinnebiotooppien kaltaisia, mutta erilaisen käyttöhistorian perusteella niitä ei ole tässä luettu
perinnebiotooppeihin. Linnoituksia käsitellään pitkästä
historiastaan huolimatta uhanalaisuustarkastelussa ns.
lajistoa ylläpitävinä uusympäristöinä.
Perinnebiotoopit

kittelua, mutta kuivimman luontotyypin pienruohoisuuden merkitystä on korostettu muuttamalla tyypin
nimeksi kuivat pienruohotulvaniityt. Suomen eteläosista
löytyy muutamista jokivarsista kasvisosiologisesti osin
samankaltaisia rantaniittyjä, mutta arvioinnissa tulvaniittyihin luetaan vain pohjoisemmat perinteisen hoidon
piirissä olleet tulvaniityt.
Suoniityt ovat syntyneet, kun vähäpuustoisilta tai
puuttomilta avosoilta on korjattu karjalle heinää, ja suon
kasvillisuus on muuttunut niiton sekä osalla alueista
myös tulvittamisen myötä. Suoniittyjä käsitellään uhanalaisuusarvioinnissa vain luontotyyppiryhmänä erottamatta erillisiä suoniityn luontotyyppejä.
Lehtoniityt ovat avoimista niittylaikuista ja yleensä
lehtokasvillisuutta edustavista pensas- ja puuryhmistä
muodostuvia erittäin monilajisia kokonaisuuksia. Niiton
ja heinänkorjuun lisäksi lehtoniittyjä on keväisin siivottu
oksista, loppukesällä jälkilaidunnettu ja usean vuoden
välein niiltä on kerätty lehdeksiä tai vesottu puita. Perinnemaisemainventoinnista poiketen luontotyyppiryhmän nimenä on uhanalaisuusarvioinnissa lehtoniityt.
Lehtoniityt on jaettu kolmeen luontotyyppiin lehdesniityt, vesaniityt ja lepikkoniityt. Nimi lehdesniityt on
ollut kirjallisuudessa laajalti käytössä myös koko luontotyyppiryhmän synonyyminä (esim. Haapanen ja Heikkilä 1992; Vainio ym. 2001). Lehtoniityt nimeä on tässä
merkityksessä käyttänyt mm. Hæggström ym. (1995) ja
sitä esiintyy vanhemmassa kirjallisuudessa.
Hakamaat ovat harvapuustoisia laitumia, joissa
niittykasvillisuus on metsäkasvillisuutta runsaampaa.
Perinnemaisemainventoinnin luokittelussa määriteltiin valtapuun tai vallitsevan pensaslajin mukaan 13
hakamaatyyppiä. Uhanalaisuusarvioinnissa erotetaan
sen sijaan kolme lehtipuu-havupuusuhteen mukaan
määräytyvää luontotyyppiä (lehtipuu-, sekapuu- ja havupuuhaat). Lisäksi jalopuuhaat luetaan omaksi hakamaaluontotyypikseen. Hakamaiden arviointia ei voitu
toteuttaa tarkemmalla tasolla, sillä hakamaista ei ole
puulajikohtaisesti saatavissa riittäviä tietoja määrän ja
laadun kehityksestä.
Metsälaitumet ovat hakamaita tiheäpuustoisempia
laitumia, joissa metsäkasvillisuus vallitsee ja aukkopaikoilla esiintyy niittymäisen kasvillisuuden laikkuja. Laidunnus vaikuttaa kasvillisuuteen selvästi. Metsälaitumet
on perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu valtapuulajin mukaan (Vainio ym. 2001), mutta uhanalaisuusarvioinnissa eroteltiin vain havu-, lehti- ja sekametsälaitumet. Käytettävissä olevat aineistot eivät soveltuneet
tarkempaan tarkasteluun. Kaskilaitumia (kaskimetsiä) ei
ole uhanalaisuusarvioinnissa käsitelty itsenäisenä tyyppiryhmänä vaan ne sisältyvät metsälaitumiin. Vanhojen
aineistojen päällekkäisyyksien takia kaski- ja metsälaitumien tarkastelu erillisinä luontotyyppeinä ei ollut toteutettavissa. Koska kaskeamisesta on yleensä kulunut
yli 50 vuotta, jäljellä olevat kaskilaitumet ovat puuston
tiheyden perusteella yleensä luokiteltavissa metsälaitumiin. Aikaisemmin kaskilaitumet olivat avarampia, ja ne
rinnastettiin hakamaihin.

3.6.2

Tietolähteet ja arvioinnin toteutus
3.6.2.1

1950-luvun määrätarkastelut
Perinnebiotoopeista on olemassa muihin luontotyyppiryhmiin verrattuna kohtalaisesti vanhoja tilastotietoja,
mutta tilastot ovat karkeammalla tasolla kuin uhanalai-
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suusarvioinnin arviointiyksiköt. Eräät pinta-alatilastot,
jotka kertovat niittoniittyjen ja laidunmetsien käytöstä,
ovat 1950-lukua varhaisempia. Maatalouteen liittyvien
tietojen tilastointi on kuitenkin aikojen saatossa muuttunut siten, että perinnebiotooppeja koskevia tietoja ei
aina voida erottaa tehokkaamman maataloustuotannon
pinta-aloja koskevista tilastoista. Pääasiallisina tietolähteinä asiantuntijaryhmä on kuitenkin käyttänyt maataloustilastoja sekä jossain määrin valtakunnan metsien inventoinnin julkaistuja yhteenvetoja. Perinnebiotoopeista
olemassa olevia tilastoituja tietoja ovat luonnonniityn
ja raivatun laitumen määrät sekä hakamaan, hakamaaluonteisen metsän ja laitumeksi aidatun metsän määrät.
Perinnebiotooppien luontotyyppien 1950-luvun pintaalojen arvioiminen on vaatinut vanhojen tilastojen soveltamista. Asiantuntija-arvioissa on tukeuduttu tietoihin
määrän kehityksestä hyvin tunnetuilla alueilla, tietoihin
kyseisiä luontotyyppejä ylläpitävien tai maatalouskäytäntöjen päättymisestä ja tietoihin umpeenkasvun erilaisesta nopeudesta eri luontotyypeillä.
Niittytyyppien (kedot, tuoreet niityt, kosteat niityt,
järven- ja joenrantaniityt, merenrantaniityt, tulvaniityt
ja suoniityt) pinta-alan muutoksia arvioitaessa on pääasiallisena aiempien pinta-alojen lähteenä ollut vuoden
1950 maataloustilasto (Maatalouslaskenta 1950). Maataloustilastossa luonnonniityt määriteltiin seuraavasti:
"monivuotiset heiniä ja ruohoja kasvavat alueet, joita ei
varsinaisesti muokata ja joista säännöllisesti, pääasiassa niittämällä, korjataan pääsato". Raivatulla laitumella
tarkoitettiin maataloustilastoissa sen sijaan "aikaisemmin viljelemättömälle maalle raivaamalla perustettua
ja aidattua tai muuten erillistä aukeata tai melkein puutonta, pysyväisesti laitumena käytettyä aluetta, jolta pensaskasvillisuus on kokonaan poistettu". Niiden lisäksi
raivattuihin laitumiin luettiin myös "viljelemättömät
jokirinteet, kaskiahot ja sellaiset luonnonniityt, joita pysyväisesti käytetään laitumina, edellyttäen, että alueet
ovat aidalla tai muuten rajoitettuja". Raivatuista laitumista todettiin myös, että "mainitut alueet voivat olla
myös ojitettuja ja erilaisten hoitotoimenpiteiden alaisia,
mutta ei (säännöllisesti) kynnettyjä." Tilastossa käytettyyn joutomaan alaan luettiin "sellaiset alueet, joita ei
välittömästi käytetä tai voida käyttää tuotantoon".
Suomessa oli vuonna 1950 maataloustilaston mukaan
214 322 ha luonnonniittyä ja 69 071 ha raivattua laidunta eli yhteensä 283 393 ha niittyä. Maataloustilastojen
niittypinta-alat eivät ole tarkkoja, koska osa niityistä on
luokiteltu muihin maankäyttöluokkiin, ja osa entisistä
pelloista on luokiteltu niityiksi. Maataloustilaston avulla
saadaan kuitenkin karkea suuruusluokka 1950-luvun
niittyaloista.
Maataloustilaston luonnonniittyihin ja raivattuihin
laitumiin luetaan siis useimmat uhanalaisuusarvioinnin
niittytyypit. Kalliokedot on kuitenkin luultavasti luokiteltu joutomaihin, ja kedoista suurin osa lienee sisältynyt
joutomaihin tai metsiin sekä osa raivattuihin laitumiin.
Ketojen niittäminen on ilmeisesti ollut 1950-luvulla harvinaista. Tuoreet niityt on todennäköisesti yleensä luettu
luonnonniittyihin ja raivattuihin laitumiin sen mukaan,
onko niitä niitetty vai laidunnettu. Raivattujen laidunten
pinta-alasta pääosa on ilmeisesti ollut tuoretta niittyä.
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Rantaniityistä luonnonniittyihin on luettu sellaiset, joita
on niitetty. Raivattujen laidunten kuvauksessa ei erikseen mainita rantaniittyjä, mikä viittaa siihen, että laidunnettuja rantaniittyjä olisi ollut melko vähän. Soita on
niitetty vielä 1950-luvulla jonkin verran, joten Oulun ja
Lapin läänien luonnonniittyalasta suuri osa on saattanut
olla suoniittyjä. Tulvaniityt on ilmeisesti pääosin luettu
luonnonniittyihin ja nummet luokiteltu joutomaihin tai
metsiin sekä pieniltä osin raivattuihin laitumiin.
Maataloustilastossa niittypinta-ala esitetään maanviljelysseuroittain. Seurojen raja poikkeaa jonkin verran uhanalaisuusarvioinnin Etelä- ja Pohjois-Suomen
rajasta. Uhanalaisuusarvioinnissa kokonaan PohjoisSuomeen kuuluvan Lapin maatalousseuran alueella oli
luonnonniittyä 17 907 ha ja raivattua laidunta 161 ha.
Perä-Pohjolan maanviljelyseuran alueella oli luonnonniittyä 31 729 ha ja raivattua laidunta 1 716 ha, mutta
kuusi maanviljelysseuran kuntaa (Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio) luetaan uhanalaisuusarvioinnissa Etelä-Suomen alueeseen. Toisaalta Oulun
läänin talousseuraan kuuluvat Kuusamo, Taivalkoski ja
Posio ovat uhanalaisuusarvioinnissa Pohjois-Suomea.
Pohjois-Suomen luonnonniittyala saattoi siten olla pienempi kuin Lapin ja Perä-Pohjolan luonnonniittyjen
summa (49 636 ha), mutta mahdollista eroa ei pystytä
arvioimaan. Uhanalaisuusarvioinnissa on asiantuntijaarviona päädytty käyttämään Pohjois-Suomen 1950-luvun kokonaisniittyalan osalta lukua 49 000 ha.
Perinnebiotooppien asiantuntijaryhmä on arvioinut,
miten vuoden 1950 maataloustilaston niityt jakaantuvat
eri niittyjen luontotyyppiryhmiin sekä niiden sisällä eri
luontotyyppeihin. Tämä arvio on varsin epävarma ja epätarkka, koska tietoja eri niittytyyppien osuudesta ei ole.
Osuuksista tehdyt asiantuntija-arviot perustuvat luontotyyppiryhmien suhteellisiin osuuksiin perinnemaisemainventoinnissa 1990-luvulla sekä oletuksiin tyyppien erilaisesta vähenemisnopeudesta. Maataloustilaston
niittyala vuonna 1950 on karkeasti jaettu luontotyyppiryhmien kesken koko maan osalta seuraavasti: tuore
niitty (25 %), merenrantaniitty (20 %), suoniitty (20 %),
järven- ja joenrantaniitty (15 %), tulvaniitty (11 %),
kostea niitty (5 %), keto (4 %). Etelä- ja Pohjois-Suomen
osalta osuudet on arvioitu eri osuuksilla, sillä Etelä-Suomessa sijaitsevat mm. kaikki merenrantaniityt ja suurin
osa järven- ja joenrantaniityistä. Ketojen, tuoreiden niittyjen ja kosteiden niittyjen osuudet on arvioitu suuremmiksi Etelä- kuin Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomessa
niittypinta-alan arvioidaan pääosin (yli 85 %) olleen
tulva- ja suoniittyjä, ja muista niittytyypeistä lienee
esiintynyt eniten tuoretta niittyä. Etenkin suoniittyjen
aiemman esiintymisen suuruusluokan ja vähenemisen
hahmottamiseen käytettiin maataloustilastojen tukena
Valtakunnan metsien 1. (vuosilta 1921−1924) ja 2. (vuosilta 1936−1938) inventoinnin tuloksia turvemaiden
luonnonniittyjen määristä (VMI1 n. 524 000 ha, VMI2
n. 377 000 ha) (Ilvessalo 1927; 1942). Näillä valtakunnan
metsien inventointikerroilla niityt jaettiin karkeasti kovan maan niittyihin ja turvemaan niittyihin.
Jaettaessa 1950-luvun niittypinta-aloja luontotyyppien kesken jakoperusteena olivat tässäkin yleensä
perinnemaisemainventoinnin pohjalta arvioidut luon-

keasti: jalopuuhaat noin 0,5 %, lehtipuuhaat noin 30 %,
sekapuuhaat noin 50 % ja havupuuhaat noin 20 %. Havupuuhakojen osuuden oletetaan olleen hieman nykyistä
suurempi, silloin kun karjaa pidettiin enemmän luonnonlaitumilla ja heikompituottoisiakin alueita laidunnettiin yleisesti. Nykyisin hakamaita kunnostettaessa on
sen sijaan suosittu lehti- ja sekapuustoisia alueita.
Jalopuuhakojen aiemman pinta-alan arvioiminen
on vaikeaa, mutta ei ole perusteita olettaa, että määrän väheneminen olisi niiden osalta ollut merkittävästi
eriasteista kuin muiden hakamaiden. Ahvenanmaalla
on todennäköistä, että lähes kaikkia jalopuisia metsiä
on joskus laidunnettu, ja osa niistä on ollut hakamaata.
Maataloustilastojen mukaan Ahvenanmaalla oli vuonna
1920 hakamaata yli 5000 ha (Maataloustiedustelu 1920).
Myös Manner-Suomessa jalopuisia hakamaita lienee
ollut enemmän esimerkiksi pähkinäpensaan esiintymisalueella. Hakamaat ovat olleet yleisiä lehdoissa, sillä Ilvessalon (1927) mukaan lähes puolet Uudenmaan
lehdoista oli hakamaana 1920-luvun alussa valtakunnan
metsien inventoinnissa.
Hakamaiden ja metsälaidunten vanhoihin tilastoihin
pätevät samat maanviljelysseurojen aluerajoihin sekä
Suomen valakunnanrajan muutoksiin liittyvät ongelmat
kuin niittytilastoihin. Pinta-alan tarkastelussa on pyritty
ottamaan huomioon valtakunnan rajan muuttuminen
sekä kohdistamaan vanhat pinta-alatilastot uhanalaisuusarvioinnin mukaisesti Etelä- ja Pohjois-Suomeen.
1900-luvun alun aineistoista ei tiedetä tarkasti, kuinka
hyvin hakamaiden ja metsälaitumien määritelmät vastaavat nykyistä. Hakamaiden tai hakamaaluontoisten
metsien ensisijaisena tarkoituksena oli laidunkäyttö, jonka seurauksena puusto oli harvahkoa ja aukkoista. Hakamaihin on voinut kuulua hyvin harvapuustoisia alueita, jotka nykyisin olisi erotettu niityiksi. Hakamaa on
toisinaan määritelty pääasiassa laidunnustavan mukaan
aidatuksi alueeksi erotuksena vapaalaidunnuksen metsälaitumista. Lisäksi hakamaihin on toisinaan laskettu
myös kaskilaitumet. Metsälaitumet olivat joko yhteisesti
käytettyjä aitaamattomia tai tilarajoilta aidattuja metsäalueita. Metsälaidunkäsite on kuitenkin todennäköisesti
pitänyt sisällään myös harvoin laidunnettuja metsiä, joita ei nykyisin pidettäisi lainkaan perinnebiotooppeina.
Myöskään hakamaiden ja metsälaidunten aiempien
määräarvioiden epävarmuus ei juuri vaikuta uhanalaisuusarvioinnin lopputulokseen. Kokonaispinta-ala on
vähentynyt niin voimakkaasti, että hyvinkin erilaisilla
1950-luvun pinta-arvioilla päädytään samaan uhanalaisuusluokkaan.
Lehdes- ja vesaniittyjen pinta-aloista ei ole olemassa
tilastoa tai arviota kokonaismäärästä 1950-luvulla. Palmgren (1915–1917) tutki niitä Ahvenanmaalla 1900-luvun
alussa, mutta hän tulkitsi käsitteen lehtoniitty nykyistä
laajempana. Lehdes- ja vesaniittyjen käyttö loppui erittäin laajalti jo ennen 1950-lukua ja väheneminen jatkui
Ahvenanmaalla 1970-luvulle, jolloin kohteiden hoitoa
alettiin edistää suojelutarkoituksessa. Saaristomerellä
kehitys on ollut hieman erilainen kuin Ahvenanmaalla,
sillä kohteita on ilmeisesti ollut jäljellä vielä 1950-luvulla
melko paljon, ja hoitoa aloiteltiin suojelualueilla 1980luvulla. Arvioinnissa on 1950-luvun asiantuntija-arvio-
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totyyppien nykyiset osuudet sekä eri luontotyyppien
vähenemiskehitys. Vähenemiskehitys on ollut erilainen
luontotyyppiryhmään kuuluvissa luontotyypeissä, jolloin nykyiset osuudet eivät vastaa 1950-luvun osuuksia.
Tällaiset tilanteet on pyritty ottamaan huomioon aiempia
pinta-aloja arvioitaessa. Esimerkiksi eri ketojen luontotyypeistä heinäketojen osuuden oletetaan olleen nykyistä pienempi ja muodostaneen korkeintaan puolet koko
ketoalasta, kun taas pienruohoketojen ja kangasketojen
oletetaan vähentyneen suhteessa enemmän kuin muiden
ketoluontotyyppien.
Merenrantaniittyjen määrää 1950-luvulla tarkasteltiin
myös rantaviiva-aineistojen (Granö ym. 1995) pohjalta
laaditun laskelman avulla, jossa merenrantaniittyjen
määrä perustuu tietyn tyyppisten rantojen rantaviivan
pituuteen. Laskelmasta saatu arvio oli samaa suuruusluokkaa kuin niittytilastojen jaosta saatu arvio, mutta
jonkin verran suurempi. Arvion muodostamisessa käytettiin soveltuvin osin myös peruskarttojen pohjalta tehtyä rannikon niittyjen määrän muutostarkastelua (Jokela
2006). Rantaniittyjen vanhojen pinta-alojen osalta ei ole
täysin varmaa, miten niittyalueisiin liittyneet ruovikot
on tilastoissa otettu huomioon. Asiantuntijaryhmä ei katsonut mahdolliseksi tehdä 1950-luvun pinta-ala-arviota
lähimpänä vesirajaa olevista merenrantaniittyluontotyypeistä ja sisävesien rantaniittyluontotyypeistä. Erityisen
vaikeaksi osoittautui myös tulvaniittyjen luontotyyppien 1950-luvun pinta-alan arvioiminen.
Niittyalan jakamiseen eri tyyppien välillä liittyvä suuri epävarmuus ei kuitenkaan juuri vaikuta uhanalaisuusarvioinnin lopputulokseen. Niittyjen kokonaismäärän
väheneminen on ollut 1950-luvulta lähtien niin voimakasta, että hyvinkin erilaisilla luontotyyppien 1950-luvun
pinta-ala-arvioilla päädytään samaan lopputulokseen
uhanalaisuusluokan osalta. Suuri osa niittytyypeistä
sijoittuu joka tapauksessa pinta-alan vähenemisen perusteella korkeimpaan uhanalaisuusluokkaan.
Hakamaiden ja metsälaitumien määrätiedot 1900-luvun alkupuolella ja osittain myös 1950-luvulla perustuvat Ilvessalon (1927), Kokkosen (1930) ja Jäntin (1945;
1949; 1956) tietoihin. Koko Suomen metsälaitumien 1950luvun pinta-ala-arvio (alle 2 milj. ha) perustuu Maatalouden vuositilastossa 1959 ilmoitettuun laitumeksi aidatun
metsämaan määrään. Pinta-ala jaettiin arvioinnissa luontotyyppitasolle nykyistä metsälaidunten luontotyyppien
arvioitua osuusjakoa (lehtimetsälaidun 20 %, sekametsälaidun 25 %, havumetsälaidun 55 %) mukaillen. Aiempia lehti- ja sekametsälaidunten osuuksia pyöristettiin
hieman suuremmiksi kuin niiden nykyisin arvioidaan
olevan.
Hakamaiden 1950-luvun vertailupinta-ala (koko
maassa n. 0,26 milj. ha) on luotu varhaisempien aineistojen perusteella tarkastelemalla vuosien 1920 (Kokkonen
1930) ja 1938 (Jäntti 1945) välistä muutosta, ja olettamalla
hakamaiden ja metsälaidunten pinta-alan vähenemisen
jatkuneen jotakuinkin tasaisena 1950-luvulle. On todennäköistä, että laidunnuksen loppuminen kiihtyi 1950-lukua lähestyttäessä, mutta toisaalta sotien jälkeinen siirtolaisten asuttaminen saattoi jonkin verran luoda myös
uusia laidunalueita. Hakamaiden kokonaispinta-ala
jaettiin luontotyyppien välillä asiantuntija-arviona kar-

na muodostettuna pinta-alana käytetty vaihteluväliä
400–800 ha. Määrä on kuitenkin saattanut olla selvästi
suurempi. Lepikkoniittyjen määrää 1950-luvulla asiantuntijaryhmä ei ole arvioinut. Niitä tiedetään kuitenkin
vielä olleen jonkin verran käytössä 1950-luvulla. Lisäksi
osalla alueista käytön loppumisesta ei ollut tuolloin vielä
kulunut pitkää aikaa.
Nummista ei ole olemassa tilastoa tai arviota aiemmista kokonaismääristä. Niitä lienee sisältynyt tilastoissa
metsiin ja joutomaihin sekä osin raivattuihin laitumiin.
Asiantuntijat ovat arvioineet, että nummien pinta-ala
olisi vähentynyt 50 vuoden aikana 50–80 %. Arvio perustuu parhaiten tunnettujen nummialueiden kehitykseen
ja nummia synnyttävän laidunnuksen ja kulotuksen voimakkaaseen vähenemiseen sekä umpeenkasvun oletettuun nopeuteen. Pienruohoisten ja heinäisten nummien
vähenemisen oletetaan olleen varpunummien vähenemistä voimakkaampaa, sillä perinteisen käytön loppuessa heinät ja ruohot vähenevät ensimmäisinä varpujen
vallatessa alaa, ennen katajan ja puuston tihenemistä.
Kallioketojen aiempien pinta-alojen arviointiin ei ole
olemassa tilastoja, mutta asiantuntija-arviona niiden
oletetaan vähentyneen noin 70 %. Karujen ja vaikeakulkuisten laidunten määrä on vähentynyt erityisen
paljon, koska niiden käytöstä on heikon tuoton vuoksi
ensimmäiseksi luovuttu. Lisäksi rehevöittävä laskeuma,
lähipelloilta pölyn mukana tulevat ravinteet sekä luonnonlaitumille tuodun rehun ravinteet ovat muuttaneet
erityisesti kallioketojen kasvillisuutta. Rehevöityminen
on nopeuttanut umpeenkasvua.

3.6.2.2

Nykyhetken määrätarkastelut

Arvioinnissa käytettiin pääasiassa 1990-luvulla tehdyn
valtakunnallisen perinnemaisemainventoinnin alueellisia julkaisuja (16 kpl) ja valtakunnallista loppuraporttia
sekä näiden raporttien pohjana olevia inventointiaineistoja. Mahdollisuuksien mukaan on hyödynnetty myös
myöhempien täydennysinventointien tietoja, alueellisia
hoito-ohjelmia tai niiden luonnoksia, luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointia, Metsähallituksen kuviotietokantaa, maatalouden ympäristötuen erityistukia
koskevia ominaisuustietoja sekä asiantuntija-arvioita
Manner-Suomesta ja Ahvenanmaalta.
Valtakunnallinen perinnemaisemainventointi, joka
toteutettiin vuosina 1992–1998, on kattavin ja suurimmalta osin uusin saatavissa oleva tietoaineisto MannerSuomen perinnebiotoopeista (Vainio ym. 2001). Perinnemaisemainventoinnista on julkaistujen raporttien lisäksi
tallennettu kohdekohtaisia inventointitietoja tietokantaan. Tietoja on tallennettu kuitenkin vain luontotyyppiryhmätasolla, joten luontotyyppikohtaisten tietojen saamiseksi on uhanalaisuusarvioinnissa mahdollisuuksien
mukaan perehdytty inventoinnin maastolomakkeisiin,
joihin luontotyyppitiedotkin on pääsääntöisesti merkitty. Maastolomakkeiden kokonaisvaltaista läpikäymistä
ei ole ollut mahdollista tehdä uhanalaisuusarvioinnin
resursseilla, joten lomaketarkasteluissa on keskitytty
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tiettyihin heikosti tunnettuihin luontotyyppeihin, ja
niiden alueellisten ympäristökeskusten alueelle, jonne
tarkasteltavan tyypin esiintyminen painottuu. Inventoinnin lomakkeet tai niiden kopiot on arkistoitu Suomen ympäristökeskukseen ja/tai alueellisiin ympäristökeskuksiin.
Perinnemaisemainventointi on ollut erittäin merkittävä tietolähde Manner-Suomen osalta kaikkien
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa. Perinnemaisemainventoinnin alkaessa tiedot perinnebiotooppien
tilasta ja ekologiasta Suomessa olivat heikot. Kahden
ensimmäisen inventointivuoden (1992–1993) aikana vasta kehiteltiin inventointimenetelmää (Pykälä ym. 1994),
joten etenkin ensimmäisenä vuonna tutkittujen kohteiden inventointitiedot ovat usein laadultaan puutteelliset. Perinnemaisemainventointi ei myöskään ulottunut
Ahvenanmaalle, eikä siellä ole toteutettu vastaavaa inventointia, joten Ahvenanmaan pinta-alat ja laatuarviot
perustuvat pitkälti asiantuntija-arvioihin.
Perinnemaisemainventoinnin kattavuus vaihtelee
alueellisesti ja tyyppiryhmäkohtaisesti. Kattavuuden
arvioidaan olleen keskimäärin 80 % (Vainio ym. 2001).
Perinnemaisemainventoinnissa etsittiin nimenomaan arvokkaiksi luokiteltavia alueita ja painotettiin erityisesti
hoidossa olevia alueita. Siten kattavuus on heikompi
umpeenkasvavista alueista ja luontoarvoiltaan melko
vaatimattomista alueista. Lisäksi kattavuus vaihtelee
maakunnittain ja luontotyypeittäin. Puutteellisimmin
selvitettyjä luontotyyppejä ovat nummet ja metsälaitumet. Myös rantaniittyjen ja tulvaniittyjen inventoinnin
kattavuus on melko alhainen, sillä painopiste oli hoidossa vielä olevien kohteiden löytämisessä. Hoitamattomista rantaniityistä pääosa jäi inventoinnin ulkopuolelle.
Ketojen ja tuoreiden niittyjen inventoinnin kattavuus
on yleensä hyvä, mutta Varsinais-Suomessa selvästi
muuta maata heikompi, sillä inventointia toteutettiin
siellä tiukemmilla kriteereillä kuin muualla maassa.
Uhanalaisuusarvioinnissa on ketojen pinta-aloja arvioitaessa otettu tyyppikohtaisesti huomioon 60–80 %:n
inventointikattavuus. Pienialaiset kalliokedot jäivät inventoinnissa usein huomiotta etenkin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Karujen kallioketojen inventoinnin
kattavuudeksi arvioidaan noin 60 %.
Perinnemaisemainventoinnissa jokaiselta tutkitulta
kohteelta on arvioitu pinta-alan prosenttiosuudet luontotyyppiryhmille (kedot, kalliokedot, nummet, tuoreet
niityt, kosteat niityt, merenrantaniityt, järven- ja joenrantaniityt, tulvaniityt, suoniityt, lehdesniityt, hakamaat,
kaskimetsät, metsälaitumet). Prosenttiosuuksia arvioitaessa pienialaisten tyyppien pinta-ala tulee helposti
yliarvioiduksi, joten inventoitujen ketojen ja kallioketojen todellinen ala voi olla arvioitua pienempi. Lisäksi
osa kedoiksi luokiteltuja kohteita on pikemminkin ketojen ja tuoreiden niittyjen välimuotoja. Perinnemaisemainventoinnin raporteissa kosteat niityt yhdistettiin
pienialaisuutensa vuoksi tuoreisiin niittyihin, mikä on
vaikeuttanut tiedon keruuta uhanalaisuusarvioinnin
tarpeisiin kosteista niittyistä. Uhanalaisuusarvioinnissa
kosteiden niittyjen pinta-aloja selvitettäessä käytiin läpi
inventoinnin maastolomakkeita niistä alueellisista ym-

perusteella laskettu eri tyyppien keskimääräiset osuudet. Helpointa tyyppien alan arviointi oli kohteilla, jolla
esiintyi vain yhtä tyyppiä tai joilla tyyppien osuudet oli
valmiiksi eritelty. Osalla kohteista inventointitiedoista
kävi ilmi ainoastaan, mitä tyyppejä alueella esiintyy,
jolloin osuudet arvioitiin karkeasti niiden kohteiden
osuuksien mukaan, joilla eri tyypit oli eritelty. Menetelmä pohjaa siten karkeaan oletukseen, että tulvaniittyjen
luontotyyppien jakautuminen kohteella olisi kaikissa
osissa niiden esiintymisaluetta samanlaista.
Suoniityille perinnemaisemainventointi antaa huomattavasti suuremman pinta-alan kuin mitä uhanalaisuusarvioinnissa päädyttiin käyttämään nykyhetken
pinta-alana. Monen inventoidun kohteen hoito on loppunut jo kauan ennen 1990-luvun inventointia, joten
uhanalaisuusarvioinnissa niiden ei katsottu enää nykyisin kuuluvan suoniittyihin. Suoniittyjen pinta-alaan
on uhanalaisuusarvioinnissa luettu mukaan Metsähallituksen hoitamat kohteet sekä joukko laiduntamalla edelleen hoidettavia tai vastikään vielä hoidettuja yksityisiä
inventoinnissa mukana olleita kohteita.
Lehtoniittyjen pinta-ala-arvio perustuu MannerSuomen osalta perinnemaisemainventointiin, Metsähallituksen kuviotietokantaan ja Varsinais-Suomen
perinnebiotooppien hoito-ohjelmaan. Ahvenanmaan
arvio perustuu Natura-kohteiden lehtoniittytietoihin ja
asiantuntija-arvioon Ahvenanmaan muiden lehtoniittykohteiden määrästä.
Metsälaitumien arvioinnin mukaisten luontotyyppien
pinta-alaa määriteltäessä jaettiin metsälaitumien kokonaisala luontotyyppitasolle alueellisten perinnemaisemaraporttien kohdekuvausten perusteella. Siten koko
maan ja Etelä-Suomen metsälaitumista 20 % arvioidaan
olevan lehti-, 25 % seka- ja 55 % havumetsälaitumia. Vastaavasti Pohjois-Suomessa arvioidaan osuuksiksi 15 %,
32 % ja 53 %, jolloin sekametsälaitumien osuus on suurempi kuin etelässä. Metsälaitumien pinta-alaan on lisätty perinnemaisemainventoinnin kaskilaitumet (300 ha),
jotka on edelleen jaettu lehtimetsä- (200 ha) ja sekametsälaitumien (100 ha) kesken. Hakamaiden luontotyyppien
osuudet hakamaiden kokonaismäärästä muodostettiin
alueellisten raporttien perusteella sekä pyytämällä alueellisten ympäristökeskusten asiantuntijoita arvioimaan
alueensa hakamaatyyppien suhteellisia osuuksia. Arviot pyydettiin niistä aluekeskuksista, joissa hakamaita
on eniten. Jalopuuhakojen määrä arvioitiin tunnettujen
Manner-Suomen kohteiden ja Ahvenanmaasta tehdyn
asiantuntija-arvion perusteella.
Perinnebiotooppien tilaa on aiemmin tarkasteltu
ympäristöministeriön asettaman perinnemaisemien
hoitotyöryhmän raportissa, jossa annettiin perinnemaisemainventoinnin tuloksiin pohjautuvat hoitosuositukset, hoitotavoitteet ja kunnostettaville kohteille
vähimmäismäärät eri luontotyyppiryhmissä (Salminen
ja Kekäläinen 2000). Perinnemaisemainventoinnin ja
hoitotyöryhmän mietinnön jälkeen perinnebiotooppien
hoitotilanteessa on ehtinyt tapahtua paljon muutoksia.
Karjatilojen määrä on vähentynyt, perinnebiotooppien
hoito on suuressa määrin lakannut ja jo inventointihetkellä umpeenkasvuvaiheessa olleiden kohteiden tila on
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päristökeskuksista, joiden raporteissa mainittiin kosteaa
niittyä esiintyneen. Inventointilomakkeista oli kuitenkin
toisinaan vaikeaa erottaa kostean niityn alueet rantojen
luontotyypeistä.
Luontotyyppien pinta-alaa ei usein kuitenkaan voi
selvittää inventointilomakkeiden tiedoista, sillä niittyjen luontotyypeistä ei perinnemaisemainventoinnissa
yleensä ole merkitty pinta-alaosuusarvioita kuten luontotyyppiryhmälle, vaan ainoastaan maininta esiintymisestä kohteella. Perinnemaisemainventoinnin aineistosta ei näin ollen ole pääsääntöisesti ollut saatavissa
luontotyyppien pinta-alatietoa. Inventoinnista selviää
luontotyyppitasolla kohtuullisen kattavasti ainoastaan
tieto siitä, kuinka monella kohteella tyyppiä on havaittu, mutta tämäkin tieto on työläästi koottavissa vaatien
lukuisten inventointilomakkeiden järjestelmällistä läpikäymistä. Lomakkeita on uhanalaisuusarviointia varten
käyty läpi kattavasti vain hyvin pienialaisista luontotyypeistä (kalkkivaikutteiset kalliokedot, kangaskedot ja jalopuuhaat), kun pinta-alatietoja on selvitetty listaamalla
kaikki tunnetut kohteet. Kohteiden listaaminen on ollut
mahdollista Manner-Suomesta, mutta Ahvenanmaan
luontotyyppikohteiden määrätiedot ovat epätäydellisiä
ja pinta-ala-arviot suuntaa-antavia asiantuntija-arvioita. Kalkkivaikutteisten kosteiden niittyjen listaamiseen
käytettiin Metsähallituksen tietoja Saaristomeren Jungfruskäriltä sekä Ahvenanmaan lupikkaniityistä tehtyä
pro gradu -työtä (Hansen 1998).
Nummista perinnemaisemainventoinnin tiedot ovat
hyvin puutteelliset. Nummista on saatu tietoa sen sijaan
Metsähallituksen luontoinventointiaineistosta, joka tuottaa tietoa mm. luontodirektiivin luontotyyppien esiintymisestä suojelualueilla. Metsähallituksen inventointiaineistoa ja inventointiin osallistuneiden maastotyöntekijöiden tietämystä hyödynnettiin suuresti nummien
määrää ja laatua arvioitaessa. Asiantuntijaryhmä kävi
tutustumassa mm. Merenkurkussa esiintyviin nummiin.
Metsähallituksen luontoinventointiaineistosta oli hyötyä
myös tulvaniittyjen ja merenrantaniittyjen arvioinnissa.
Merenrantaniittyjen määrän arvioinnissa on hyödynnetty valtakunnallisen perinnemaisemainventoinnin lisäksi myöhempien täydennysinventointien (VarsinaisSuomi 2004, Lappi 2003) tuloksia sekä luonnonsuojelulain luontotyyppien kartoituksissa kertynyttä aineistoa
(1998–2006). Merenrantaniittyjen määrää on selvitetty
myös Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemien hoito-ohjelmaa varten tehdyistä taulukoista sekä Metsähallituksen kuviotietokannan perusteella. Kristiinankaupungin
rantakaava-alueiden luontotyyppi-inventointi (Byholm
ja Byholm 1996) on myös antanut alueellista tietoa. Aineistojen päällekkäisyydet on pyritty poistamaan, mutta
merenrantaniittyjen pinta-aloissa on yhä mukana jonkin
verran mm. pensaikkoja ja ruovikkoja. Ahvenanmaan
merenrantaniittyjen pinta-alatiedot perustuvat perinnebiotooppien asiantuntijaryhmän arvioon.
Tulvaniittyjen kokonaismäärää arvioitaessa on otettu huomioon Lapin perinnemaisemien inventoinnin
60–70 %:n kattavuus. Tulvaniittyjen eri luontotyyppien määrää arvioitaessa on tulvaniittyjen kohdetietojen

heikentynyt edelleen. Toisaalta maatalouden ympäristötuen erityistuilla on vuodesta 1995 lähtien ollut perinnebiotooppien hoitoa lisäävä vaikutus, joka kuitenkin vaihtelee luontotyypeittäin ja alueellisesti. Näiden
muutosten vaikutus on pyritty ottamaan arvioinnissa
huomioon luontotyyppikohtaisesti.
Maatalouden ympäristötukeen vuodesta 1995 kuuluneet perinnebiotooppien hoidon erityistuki ja jossain
määrin myös luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuki (ohjelmakaudella 2007–2013 luonnon ja
maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki)
ovat tehneet mahdolliseksi perinnebiotooppikohteiden
hoidon jatkamisen ja jo umpeenkasvaneiden kohteiden
kunnostamisen tukirahoituksella. Erityisympäristötukisopimusten määristä ja niiden kohdistumisesta erilaisille perinnebiotoopeille on saatu tietoa maa- ja metsätalousministeriön teettämästä selvityksestä (Karja 2004).
Erityistukisopimusten määrätietoja on saatu myös horisontaalisen maaseudun kehitysohjelman (2000−2006)
väliarvioinnista (Puurunen 2004a) sekä uusimpia tukitilastoja suoraan maa- ja metsätalousministeriöstä
(Kemppainen-Mäkelä 2007, sähköpostitiedonanto).
Maa- ja metsätalousministeriön teettämän selvityksen
(Karja 2004) tiedot ovat osin luontotyyppiryhmäkohtaisia, mutta muut tilastot koskevat ainoastaan sopimusmääriä ja sopimusten pinta-aloja.
Erityistukikohteista ei yleensä ole luontotyyppikohtaisia tietoja ja luontotyyppiryhmätason tiedot ovat epävarmat. Esimerkiksi kaikilla kohteilla ei ole käyty sopimuksen teon yhteydessä. Kohteiden tiedot tilastoidaan
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen
(Tike) tilastoihin omistajan asuinpaikan mukaan eikä
sopimusalueen sijainnin mukaan, mikä vääristää alueellista tarkastelua. Eri luontotyyppiryhmien pinta-aloja
ei myöskään saa aineistosta luotettavasti, sillä tietoihin
on usein kirjattu eri luontotyyppiryhmän kattamien
alojen sijasta ainoastaan kohteen kokonaisala jokaisen
luontotyyppiryhmän kohdalle. Jo muutama virheellinen
tallennus aiheuttaa pienialaisten tyyppiryhmien pintaalan moninkertaista vääristymää. Erityistukikohteilla
tehdyissä tutkimuksissa on myös todettu, että erityistukikohteilta tilastoidut luontotyyppiryhmätiedot eivät
ole luotettavia (Schulman 2006; Schulman ym. 2006).
Erityistukien kohdistumista eri luontotyyppiryhmiin,
kohteiden laatua ja tuen merkitystä uhanalaistumiskehitykseen on puutteellisten tietojen takia arvioitu asiantuntija-arviona pohjautuen mm. sopimusalueiden laatua
ja hoitoa tutkineen hankkeen tuloksiin Uudeltamaalta,
Pirkanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta (Schulman ym.
2006). Lisäksi järven- ja joenrantaniittyjen määrän viimeaikaista kehitystä erityistuissa tiedusteltiin esimerkinomaisesti Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta
(Koivukari 2007, sähköpostitiedonanto). Erityisympäristötukien luontotyyppikohtaista merkitystä ei nykytiedoilla pystytä tarkasti selvittämään. Erityistuista saatuja
määrätietoja on käytetty etenkin järven- ja joenrantaniittyjen sekä metsälaidunten uhanalaisuusarvioinneissa.
Nykyhetken pinta-alojen arviointi on ollut vaikeaa
Ahvenanmaan osalta, sillä Ahvenanmaalla ei ole toteutettu perinnemaisemien inventointia. Edustavia perinnebiotooppikohteita on Ahvenanmaalla kuitenkin
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Manner-Suomeen verrattuna runsaasti, ja Ahvenanmaan
merkitys useiden perinnebiotooppien luontotyyppien
kokonaisalassa on suuri. Merkitys korostuu monien
Manner-Suomessa pienialaisten luontotyyppien kohdalla. Perinnebiotooppien asiantuntijaryhmän käyttämät arviot Ahvenanmaan luontotyyppien pinta-aloista
pohjautuvat Carl-Adam Hæggströmin paikallistuntemukseen, Ilkka Hanskilta saatuihin perhostutkimusten
ravintokasvitietoihin, Natura 2000 -alueilta esitettyihin
arvioihin luontodirektiivin luontotyyppien esiintymisestä, uhanalaisuusarvioinnin asiantuntijaryhmän omiin
käsityksiin, Ahvenanmaan maatalouden maaseudun
kehittämisohjelman väliarvioinnin (Puurunen 2004b)
erityistukitietoihin sekä suuressa määrin ahvenanmaalaisten asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin.
Ahvenanmaan luontotyyppien esiintymistä ja tilaa ovat
kommentoineet Ahvenanmaan maakuntahallituksen
ympäristöasioiden osastolta (miljöbyrån) Håkan Slotte,
Jörgen Eriksson ja Inkeri Ahonen sekä Ålands hushållningssällskapetista Camilla Nyberg-Selander.

3.6.2.3

Laadun muutostarkastelut
Perinnebiotooppien laadun arvioimiseksi asiantuntijaryhmä kävi läpi laajan joukon kirjallisuutta ja tutkimustuloksia. Perinnebiotooppien laatuun merkittävimmin
vaikuttava tekijä on oikeanlainen hoito tai sen puuttuminen. Laatu voi heikentyä hoidon loppumisen seurauksena, mutta myös vääränlaisen hoidon seurauksena. Uhanalaisuusarvioinnissa perinnebiotooppien 1950-luvun
aikaisen laadun tarkastelu perustuu olemassa oleviin
aiempiin kasvillisuuskuvauksiin ja tietämykseen nykyisten edustavien ja heikentyneiden kohteiden kasvillisuudesta. Laatua on myös arvioitu perustuen tietoihin
vallinneista hoitokäytännöistä ja niiden vaikutuksesta
lajistoon sekä perinnebiotoopin tyypillisiin rakennepiirteisiin. Arvioissa on otettu huomioon laatua heikentävien toimenpiteiden vaikutukset ja näiden toimenpiteiden
yleistyminen 1950-luvun jälkeen.
Hoidon jatkuvuudella ja hoidon laadulla on suuri
merkitys perinnebiotoopin edustavuudelle. Perinnebiotooppien laadun muutoksen tarkastelussa arvioitiin kyseiselle tyypille tärkeiden ominaispiirteiden muutosta.
Laadun kriteerit määriteltiin jokaiselle tyypille erikseen.
Laatua heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi perinteisen
tai sitä vastaavan toiminnan väheneminen ja loppuminen tai luontotyypin kannalta haitallinen toiminta.
Perinteisenä hoitona pidetään niitä hoitokäytäntöjä, jotka ovat saaneet aikaan ja ylläpitäneet kulloinkin
kyseessä olevan perinnebiotooppiluontotyypin rakenteellisia ja lajistollisia ominaispiirteitä. Perinteiset hoitokäytännöt ovat liittyneet karjan talvirehuntuotantoon
ja laidunnukseen. Luonnonniittyjen tuottoa ja rehun
laatua on ylläpidetty muilla keinoilla kuin kylvöillä ja
lannoituksella, jolloin niille ovat muotoutuneet omanlaisensa eliöyhteisöt ja usein melko alhainen maaperän
ravinnetaso. Laadukkaana hoitona voidaan pitää myös
perinteisiä käytäntöjä vastaavia nykyaikaisia toimintata-

poja, mikäli ne eivät vaaranna luontotyypin lajistollista
monimuotoisuutta.
Laatua heikentävät hoitotoimenpiteet rehevöittävät
(lannoitus, lisäruokinta, kivennäisruokinta laitumella,
laidunnus yhdessä nurmen kanssa), aiheuttavat liiallista kulumista (ylilaidunnus, maanmuokkaus), lisäävät
varjostusta ja aiheuttavat umpeenkasvua (alilaidunnus,
metsittäminen, raivausten puute), vähentävät lahopuuta, tasaikäistävät puustoa, tuovat vieraslajeja (kylvöt,
viljelykarkulaiset) tai muutoin aiheuttavat perinnebiotoopeille ominaisen lajiston lajimäärän ja lajien runsauksien vähenemistä, harvinaistumista sekä vaateliaiden lajien häviämistä. Laatua heikentävät merkittävästi myös
mm. ojitukset perinnebiotoopilla tai sen läheisyydessä
sekä tulvien ehkäiseminen ja vesien säännöstely. Myös
laajemmin luontoa muuttavat ilmiöt kuten rehevöittävä
laskeuma sekä vesien rehevöityminen ja likaantuminen
aiheuttavat luonnon monimuotoisuuden kannalta haitallisia vaikutuksia perinnebiotoopeilla.
Laidunnuksen, niiton, raivausten, tulvitusten ja tallauksen aiheuttamat vaikutukset kasvillisuudessa ovat
alueellisesti ja paikallisesti vaihdelleet varmasti paljon
perinteisenkin maatalouden aikana, mutta laatua voimakkaasti heikentävät tekijät kuten lannoitus, lisäruokinta, metsänhoito, ojitukset ja ruoppaukset sekä laidunalueiden hylkääminen ja metsittäminen ovat nousseet
esille vasta maanviljelyn, karjatalouden ja metsänhoidon
tehostuessa.

3.6.2.4

Asiantuntija-arvion osuus

3.6.2.5

Arvioinnissa sovelletut kriteerit

Kaikki luontotyyppiryhmät arvioitiin kriteerien A (määrän väheneminen) ja B (laadun heikkeneminen) mukaan.

3.6.3

Perinnebiotooppien uhanalaisuus
3.6.3.1

Uhanalaisuusarviot
Perinnebiotooppien väheneminen on ollut erittäin
voimakasta ja niiden laatu on useimmiten myös heikentynyt. Perinnebiotooppeja ylläpitävät perinteisen
karjatalouden toimenpiteet ovat loppuneet, tai ne ovat
muuttuneet luonteeltaan perinnebiotooppien ominaispiirteitä heikommin ylläpitäviksi. Perinnebiotooppeja
on myös tuhoutunut maankäytön muuttuessa. Perinnebiotoopeilla tapahtuneet luonnon monimuotoisuuden
kannalta haitalliset muutokset ovat edenneet hyvin pitkälle, eikä asetettuihin hoitotavoitteisiin ole päästy, mikä
näkyy myös selvästi perinnebiotooppien uhanalaisuusarvioinnin tuloksissa (taulukko 20).
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Yllä esitettyjen aineistotarkastelujen yhteenvetona voidaan todeta, että asiantuntija-arvion osuus on erittäin
merkittävä pinta-alojen jakamisessa luontotyyppitasolle
sekä hajanaisen tutkimustiedon soveltamisessa ja sen
luotettavuuden arvioimisessa. Nykytilanteen tiedon taso
on ollut vajavaista etenkin nummista, kosteista niityistä
sekä erilaisista rantaniityistä. Asiantuntija-arvion merkitys on kuitenkin suurin Ahvenanmaan määrätarkasteluissa, sillä koko Ahvenanmaan kattavaa inventointitietoa ei ole perinnebiotooppien luontotyypeistä. Uhanalaisuusarvioinnin perinnebiotooppiasiantuntijaryhmä on
oman asiantuntemuksensa lisäksi pyytänyt näkemyksiä
luontotyyppi- tai aluekohtaisesti myös useilta muilta
maamme perinnebiotooppiasiantuntijoilta.
Vaikka 1950-luvun ja nykyhetken luontotyyppikohtaisten pinta-alojen arviointiin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä ovat muutokset perinnebiotooppien kokonaismäärissä olleet niin suuria, ettei tyyppikohtaisten
määrien epävarmuustekijöiden katsota vaikuttaneen
uhanalaisuusarvioinnin menetelmän mukaiseen lopputulokseen.

Lähes kaikista arvioitavista luontotyypeistä käytettiin
molempia pääkriteerejä. Ainoastaan kortetulvaniittyjen
sekä Pohjois-Suomen sisävesien suursararantaniittyjen
ja korkeakasvuisten rantaniittyjen arviointi tehtiin, määrän muutokseen liittyvän tiedon puuttuessa, pelkästään
laadullisen heikkenemisen (kriteeri B) perusteella.
Arviointia ei voitu toteuttaa sisävesien hapsiluikkarantaniityistä, sisävesien luikka- ja kaislarantaniityistä,
pikkuluikka-hapsiluikkamerenrantaniityistä ja luikka- ja
kaislamerenrantaniityistä sekä Pohjois-Suomen karuista
pienruohokedoista, sillä näistä tyypeistä ei ollut olemassa riittävästi tietoa määrän tai laadun muutoksen arvioimiseen. Vaikka muutoksen suunta tunnetaankin, ei sen
määrää pystytä tarkemmin arvioimaan.
Määrän ja laadun muutoksen perusteella saatua arviota tarkennettiin menetelmän mukaisesti tulevaisuuden kehitysennusteen ja ennen 1950-lukua tapahtuneen
muutoksen mukaan. Kaikkien tyyppien aiempaa kehitystä ei tunneta riittävän hyvin. Kehitysennusteen ja aiemman muutoksen perusteella tehdyt korotukset eivät
yleensä kuitenkaan vaikuttaneet uhanalaisuusluokkaan,
sillä usein se oli korkeimmassa mahdollisessa luokassa
jo pelkästään viimeisen viidenkymmenen vuoden muutoksen perusteella.
Harvinaisuuden tarkastelussa korotus annettiin vain
muutamille kaikista pienialaisimmille luontotyypeille,
vaikka se olisi saattanut olla perusteltua useammallekin
luontotyypille. Etenkin Pohjois-Suomessa useat perinnebiotooppien luontotyypit ovat erittäin pienialaisia.
Pohjois-Suomen nykyhetken pinta-alatiedot ovat kuitenkin usein puutteelliset, joten harvinaisuuskorotuksia ei annettu epäselvissä tapauksissa. Pienialaisimmat
perinnebiotooppien luontotyypit ovat kuitenkin äärimmäisen uhanalaisia jo muiden tarkastelun alakriteerien perusteella, joten harvinaisuuskorotuksella ei siten
perinnebiotoopeilla ollut näkyvää vaikutusta uhanalaisuusluokan muodostumiseen. Uhanalaisuusluokan
lievennys yleisyyden perusteella tehtiin yleisimmille
perinnebiotooppien luontotyypeille, vaikka mitkään
perinnebiotooppien luontotyypit eivät varsinaisesti ole
laaja-alaisia.

Taulukko 20. Perinnebiotooppien uhanalaisuusluokat, uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät. Arviotaulun tulkinta ja uhanalaistumisen syiden ja
uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.

7.1 Nummet
7.1.1 Pienruoho-varpunummet
7.1.2 Heinä-varpunummet
7.1.3 Varpunummet
7.2 Kalliokedot
7.2.1 Kalkkivaikutteiset kalliokedot
7.2.2 Karut kalliokedot
7.3 Kedot
7.3.1 Kalkkivaikutteiset pienruohokedot
7.3.2 Karut pienruohokedot
7.3.3 Kangaskedot
7.3.4 Mäkikaurakedot
7.3.5 Heinäkedot
7.4 Tuoreet niityt
7.4.1 Tuoreet pienruohoniityt
7.4.2 Tuoreet suurruohoniityt
7.4.3 Tuoreet heinäniityt
7.5 Kosteat niityt
7.5.1 Kalkkivaikutteiset kosteat niityt
7.5.2 Kosteat ruohoniityt
7.5.3 Kosteat heinäniityt
7.6 Järven- ja joenrantaniityt
7.6.1 Sisävesien hapsiluikkarantaniityt
7.6.2 Sisävesien luikka- ja kaislarantaniityt
7.6.3 Sisävesien suursararantaniityt
7.6.4 Sisävesien matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja sararantaniityt
7.6.5 Sisävesien korkeakasvuiset rantaniityt
7.7 Merenrantaniityt
7.7.1 Pikkuluikka-hapsiluikkamerenrantaniityt
7.7.2 Luikka- ja kaislamerenrantaniityt
7.7.3 Suursaramerenrantaniityt
7.7.4 Matalakasvuiset vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniityt
7.7.5 Korkeakasvuiset merenrantaniityt
7.7.6 Suolamaalaikut
7.8 Tulvaniityt
7.8.1 Kortetulvaniityt
7.8.2 Suursaratulvaniityt
7.8.3 Kosteat heinätulvaniityt
7.8.4 Tuoreet heinätulvaniityt
7.8.5 Tuoreet suurruohotulvaniityt
7.8.6 Kuivat pienruohotulvaniityt
7.9 Suoniityt
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7.10 Lehtoniityt
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7.10.2 Vesaniityt
7.10.3 Lepikkoniityt
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Kokonaisarvio

Koko Suomi
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Pohjois-Suomi
Määrä (A)
Laatu (B)
Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Luontotyyppi / ryhmä
7 Perinnebiotoopit

Määrä (A)
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Uhanalaistumisen syyt

Uhkatekijät

Nu, Mu, M, R, Vre
Nu, Mu, M, Vre
Nu, Mu, M, Vre
Nu, Mu, M, R, Vre
Nu, Nr, M, Ks, R, Rl
Ks, M, Nu, Nr, R, Rl
Nu, Nr, M, R, Rl
Nu, Nr, M, Pr, R, Rl, Ks
Nu, M, Nr, Pr, R, Rl, Ks
Nu, M, R, Pr, Nr, Rl
Nu, M, Nr
Nu, M, R, Pr, Nr, Rl
Nu, Nr, Pr, M
Pr, M, Nu, Nr, Rl, L, Kh, R
Pr, M, Nu, Nr, Rl, L, Kh, R
Pr, M, Nu, Nr
Pr, M, Nu, Nr
Pr, Nu, Oj, M, Nr, R
Pr, Nu, R, Nr, Oj, M
Pr, Nu, Oj, M, Nr
Pr, Nu, Oj, M, Nr
Vre, Vra, Pr, Vs, Nu, Oj, R, L

Nu, Mu, R, Ku, M, Vre
Nu, Mu, R, Ku, Vre
Nu, Mu, R, Ku, Vre
Nu, Mu, R, Ku, M, Vre
Nr, Nu, M, R, Ks, Rl
R, M, Nu, Nr, Ks, Rl
Nr, Nu, M, R, Rl
Nu, Nr, R, Rl, M, Pr
Nu, M, R, Nr, Rl
Nu, Nr, R, M, Rl
Nu, M, Nr, Rl
Nu, Nr, Rl, M
Nu, Nr, Rl, R, M, Pr
Nu, Nr, M, L, Pr, R, Rl
Nu, Nr, M, L, Pr, Rl
Nu, Nr, M, Pr, R, L
Nu, Nr, M, L, Pr, R
Nu, Oj, M, Nr, Pr, R
Nu, Oj, R, Nr, Pr, M
Nu, Oj, M, Nr, Pr
Nu, Oj, M, Nr, Pr
Vre, Nu, Vs, Vra, R, Oj, L
Vre, Nu, Vs, Vra, Oj, L
Vre, Vs, R, Vra, Nu, L
Vre, Vs, Nu, Vra, Oj, L
Vre, Nu, Vs, R, Vra, Oj
Vre, Vs, Nu, R, Oj, L
Nu, Vre, Vra, Oj, I
Vre, Nu, Vra, I
Vra, Oj
Nu, Vre, Vra, Oj, I
Nu, Vre, Vra, Oj, I
Nu, Vre, Vra, Oj, I
Nu, Vre, Vra, Oj, I
Nu, Vra, Vs, Vre, Pr
Vra, Vs, Vre, Nu
Vra, Vs, Vre, Nu
Vra, Nu, Vs
Nu, Vra, Vs, Pr
Nu, Vra, Vs, Pr
Nu, Vra, Vs, Pr
Nu, Oj, Ot, M, R

Vs, Vra, Pr, Oj, Nu, Vre, L
Vre, Vra, Vs, Nu, Pr, Oj, R
Vra, Pr, Vre, Vs, Oj, Nu, R, L
Nu, Vre, Vra, Oj, R, Pr

Nu, Vre, Vra, Oj
Nu, Vre, Vra, Oj, R,
Nu, Vre, Vra, Oj, R,
Nu, Vre, Vra, Oj, R,
Vra, Vs, Nu, Pr, Vre
Vra, Vs, Vre, Nu
Vra, Vs, Vre, Nu
Vra, Nu, Vs
Vra, Nu, Vs, Pr
Vra, Nu, Vs, Pr
Vra, Nu, Vs, Pr
Nu, Pr, Oj, Ot, Vra,
Nu, Pr, M, R
Nu, Pr, M, R
Nu, Pr, M, R
Nu

Pr
Pr
Pr

M, Kh

Nu, Pr, M, R
Nu, Pr, M, R
Nu, Pr, M, R
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu
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Kuva 45. Arvioitujen luontotyyppien lukumäärä uhanalaisuusluokittain Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja koko maassa. Tarkastelussa ovat mukana kaikki luontotyypit
ja ryhmätasolla arvioidut suoniityt. Näiden lisäksi EteläSuomessa ja koko maassa on 4 ja Pohjois-Suomessa 3 puutteellisesti tunnettua (DD) luontotyyppiä.
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Kaikkia arvioinnissa tarkasteltuja perinnebiotooppien
luontotyyppiryhmiä (12) ja luontotyyppejä (43) esiintyy
tai on esiintynyt Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa on
sen sijaan vain kahdeksan perinnebiotooppien luontotyyppiryhmää ja niiden sisällä 25 luontotyyppiä.
Kaikki perinnebiotoopit ovat arvioinnin mukaan
uhanalaisia (CR, EN, VU) tarkasteltaessa luontotyyppiryhmän tasoa. Tarkastelluista 12 luontotyyppiryhmästä
8 arvioitiin koko maassa äärimmäisen uhanalaisiksi (CR)
ja 4 erittäin uhanalaisiksi (EN). Etelä-Suomen arviot ovat
samat kuin koko maan. Myös Pohjois-Suomen arviot
noudattelevat koko maan arviota, mutta metsälaitumet
ovat yhtä luokkaa uhanalaisempia. Pohjois-Suomessa
esiintyvistä luontotyyppiryhmistä 6 on äärimmäisen
uhanalaisia ja 2 erittäin uhanalaisia.
Perinnebiotooppien voimakas uhanalaistuminen näkyy myös luontotyyppitason tarkastelussa. Arvioinnin
kohteena olevista 43 perinnebiotooppien luontotyypistä
28 arvioitiin koko maassa äärimmäisen uhanalaiseksi
(CR), 7 erittäin uhanalaiseksi (EN) ja 1 vaarantuneeksi
(VU). Kaksi luontotyyppiä arvioitiin silmälläpidettäväksi (NT) ja 4 luontotyypin arvioinnin perustaksi ei ole
ollut riittävästi tietoa (DD). Lepikkoniittyjen todettiin
hävinneen (RE) maastamme. Oletettavasti Suomesta on
hävinnyt muitakin perinnebiotooppien luontotyyppejä,
mutta koska perinnebiotooppien kasvillisuutta on aiemmin kuvattu niukasti, niiden aiempaa olemassaoloa ei
voida todentaa. Ainuttakaan perinnebiotooppien luontotyyppiä ei arvioitu säilyväksi (LC). Suoniityt arvioitiin
vain luontotyyppiryhmänä, eikä siitä eroteltu luontotyyppejä. Kuvissa 45 ja 46 esitetään tulokset alimman
arvioidun tason mukaan, jolloin tarkastelussa otetaan
huomioon luontotyyppitaso sekä pelkällä ryhmätasolla
arvioidut suoniityt.
Tarkasteltaessa luontotyyppien uhanalaisuutta osaalueittain päädyttiin Etelä-Suomen arvioissa samoihin uhanalaisuusluokkiin kuin koko maan arvioissa.
Pohjois-Suomen luontotyypeistä 17 on äärimmäisen
uhanalaisia (CR), 3 vaarantuneita ja 2 silmälläpidettäviä. Havumetsälaitumet ja tuoreet heinäniityt arvioitiin
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Kuva 46. Perinnebiotooppien luontotyyppien (alin arvioitu
taso) jakautuminen uhanalaisuusluokkiin Etelä-Suomessa,
Pohjois-Suomessa ja koko maassa. Tarkastelussa ovat mukana kaikki arvioidut luontotyypit ja ryhmätasolla arvioidut
suoniityt, mutta eivät puutteellisesti tunnetut luontotyypit, joita Etelä-Suomessa ja koko maassa on 4 ja PohjoisSuomessa 3.
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Pohjois-Suomessa yhtä luokkaa uhanalaisemmiksi kuin
Etelä-Suomessa ja sisävesien suursararantaniityt ja sisävesien korkeakasvuiset rantaniityt yhtä luokkaa vähemmän uhanalaisiksi kuin etelässä. Muutoin arviot olivat
molemmilla osa-alueilla esiintyvillä tyyppiryhmillä ja
luontotyypeillä samat. Kolmesta luontotyypistä ei ollut
tarpeeksi tietoa arvioinnin pohjaksi Pohjois-Suomessa.
Näistä voitiin karut pienruohokedot kuitenkin arvioida
Etelä-Suomesta.

3.6.3.2

Uhanalaisimmat luontotyyppiryhmät
ja luontotyypit
Perinnebiotoopit ovat kokonaisuudessaan varsin uhanalaisia, sillä uhanalaisissa luokissa CR, EN ja VU on
valtaosa arvioiduista luontotyypeistä ja kaikki luontotyyppiryhmät. Lisäksi uhanalaisuusarviot vielä painottuvat selvästi kahteen uhanalaisimpaan luokkaan CR ja
EN. Uhanalaiset luontotyypit käsittävät arviolta yli 95 %
perinnebiotooppien kokonaispinta-alasta. Silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä ovat kaksi tulvaniittyjen kosteinta luontotyyppiä. Säilyväksi (LC) luettavia perinnebiotooppien luontotyyppejä ei ole. Myös puutteellisesti
tunnettujen luontotyyppien pinta-alan ja kohdemäärän
tiedetään vähentyneen, mutta vähenemisen astetta ei
tunneta.
Kedot, kosteat niityt, suoniityt, lehtoniityt ja hakamaat
sekä Pohjois-Suomessa myös tuoreet niityt osoittautuivat
kaikkein uhanalaisimmiksi perinnebiotooppien luontotyyppiryhmiksi, sillä kaikki näihin ryhmiin lukeutuvat
luontotyypit on arvioitu äärimmäisen uhanalaisiksi (CR)
(kuva 47). Äärimmäisen uhanalaisiksi luontotyyppiryhmiksi on arvioitu myös nummet, Etelä-Suomen ja koko
maan tuoreet niityt sekä merenrantaniityt, mutta kaikki
niihin sisältyvät luontotyypit eivät ole yhtä uhanalaisia.
Äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä sisältyy kaikkiin perinnebiotooppien luontotyyppiryhmiin, vaikka
ryhmätaso olisikin tarkastelussa arvioitu vähemmän

uhanalaiseksi. Ryhmätasoaan uhanalaisempia luontotyyppejä ovat koko maan arvioissa kalkkikalliokedot,
sisävesien matalakasvuiset rantaniityt, rannan ylempiin
osiin sijoittuvat tulvaniityt sekä lehti- ja sekametsälaitumet. Määrä- ja laatukriteerit antoivat saman arvion
puolella äärimmäisen uhanalaisista luontotyypeistä, kun
taas puolella luontotyypeistä äärimmäinen uhanalaisuus
määräytyi määräkriteerin perusteella.
Määrän voimakkaan vähenemisen ja laadun merkittävän huononemisen lisäksi osa äärimmäisen uhanalaisista luontotyypeistä on erittäin harvinaisia ja kokonaisalaltaan hyvin pieniä. Näitä ovat pienruoho-varpunummet ja heinä-varpunummet (joitakin kymmeniä
hehtaareja), kalkkivaikutteiset kalliokedot (25–40 ha),
karut pienruohokedot (n. 70 ha), kangaskedot (n. 35 ha),
kalkkivaikutteiset kosteat niityt (20–40 ha), kosteat ruohoniityt (n. 50 ha), suolamaalaikut (50–100 ha) (kuva
48), kuivat pienruohotulvaniityt (n. 90 ha) ja vesaniityt
(n. 50 ha). Lisäksi kalkkivaikutteisia pienruohoketoja,
mäkikauraketoja, tuoreita suurruohoniittyjä, kosteita
heinäniittyjä, tuoreita heinätulvaniittyjä ja lehdesniittyjä
on kutakin jäljellä alle 150 ha. Edustavia ja laadullisesti
hyviä kohteita on kaikkein vähiten jäljellä kosteista niityistä ja karuista pienruohokedoista. Näiden esiintymien
laadun arviointia on vaikeuttanut luontotyyppien vaikea tunnistettavuus ja sijainti usein laikuittaisesti toisen
luontotyypin sisällä.
Pienialaisimpien nummityyppien, kalkkivaikutteisten kallioketojen ja kosteiden niittyjen niukan määrän
katsottiin oikeuttavan uhanalaisuusluokan korotukseen
harvinaisuuden perusteella. Harvinaisuuskorotusta käytettiin myös kangaskedoilla ja pienruohotulvaniittyillä
Etelä-Suomen arvioissa. Suolamaalaikkujen arvioon
tehtiin harvinaisuuskorotus, sillä niitä uhkaavat merenpinnan muutokset kohdistuvat samanaikaisesti kaikkiin
niukkoihin jäljellä oleviin kohteisiin. Harvinaisuuskorotuksilla ei kuitenkaan ollut vaikutusta uhanalaisuusluokkiin, sillä nämä luontotyypit ovat äärimmäisen
uhanalaisia jo pelkän määrän vähenemistarkastelun
perusteella. Muilla erittäin pienialaisilla tyypeillä asi-
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Kuva 47. Perinnebiotooppien luontotyyppien
uhanalaisuusluokat luontotyyppiryhmittäin
koko maassa. Luontotyyppiryhmän nimen
perään on merkitty ryhmätason uhanalaisuusluokka. Suoniittyjen arvio on tehty vain
ryhmätasolla. Puutteellisesti tunnettuja (DD)
luontotyyppejä on lisäksi merenrantaniityissä
2 ja järven- ja joenrantaniityissä 2.
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Kuva 48. Merenrantaniittyjä, joilla esiintyy suolamaalaikkuja, on enää vähän jäljellä. Hailuoto. Kuva: Hannele Kekäläinen

3.6.3.3

Perinnebiotooppien määrän ja
laadun muutos

niitty
pelto

3 000 000

Perinnebiotoopit

Määrän vähenemisen alkamisaika ja määrämuutosten
ajalliset painopisteet ovat olleet varsin erilaisia eri perinnebiotooppien luontotyypeillä. Perinnebiotooppien
laadun heikentyminen on tapahtunut huomattavasti
lyhyemmän ajanjakson kuluessa kuin määrän väheneminen. Laatu on useimmilla luontotyypeillä heikentynyt
merkittävästi vasta 1950-luvun jälkeen. Tiedot perinnebiotooppien yksittäisten luontotyyppien muutoskehityksestä ja sen ajoittumisesta ovat kuitenkin puutteellisia.
Perinnebiotooppien määrällistä vähenemistä on tapahtunut valtaosalla luontotyyppejä jo paljon ennen
1950-lukua. Perinnebiotooppien määrän väheneminen
alkoi 1880-luvulla, jolloin maataloushallinto vahvistui,
viljelyn tehostamiseen liittyvää koulutusta lisättiin ja
niittyjä alettiin runsaammin raivata pelloiksi. Tuolloin

niittyjä arvioidaan olleen n. 1,6 miljoonaa hehtaaria (Soininen 1974). Niittypinta-ala väheni yli puolella vuosina 1880–1920 samalla kun peltoala yli kaksinkertaistui
(kuva 49). Erityisesti tuoreiden niittyjen määrä väheni
voimakkaasti jo 1800-luvun lopussa pellonraivauksen
takia, ja niiden määrä on vähentynyt jatkuvasti koko
1900-luvun ajan. Ketojen määrän väheneminen lienee
ollut 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa hitaampaa kuin tuoreiden niittyjen. Ketoja raivattiin vähemmän
pelloiksi ja pääosa kedoista on ilmeisesti vasta myöhemmin metsitetty. Järven- ja joenrantaniittyjen taantuminen
on ilmeisesti alkanut jo varhain. Metsälaidunten ja hakamaiden väheneminen on ollut voimakasta jo ennen

2 500 000
Hehtaaria

antuntijaryhmä ei käyttänyt mahdollisuutta korottaa
arviota harvinaisuuden takia.
Mitkään perinnebiotooppien luontotyypit eivät ole
yleisiä tai kokonaispinta-alaltaan laajoja. Uhanalaisuusluokkaa kuitenkin lievennettiin yleisyyden takia
ryhmätasolla metsälaitumissa ja luontotyyppitasolla
havumetsälaitumissa, koska ne ovat jäljellä olevista perinnebiotoopeista yleisimpiä ja kohteet usein kohtalaisen
suuria.
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Kuva 49. Niitty- ja peltoalan kehitys vuodesta 1880 alkaen
maataloustilastojen ja Soinisen (1974) mukaan.
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niittyjen määrän väheneminen on nopeutunut 1950luvulta lähtien, vaikka vähenemistä on tapahtunut jo
aiemminkin.
Perinnebiotooppien kannalta epäedullinen maatalouden kehitys jatkuu edelleen. Euroopan unionin harjoittaman yhteisen maatalouspolitiikan vaikutukset johtavat
tilojen koon kasvuun, tilojen määrän vähenemiseen (kuva 50), pienten tilojen tuotannon loppumiseen, kasvaviin
tehokkuusvaatimuksiin ja yhä pidemmälle vietyyn erikoistumiseen. Toisaalta liittyminen Euroopan unioniin
on tuonut myös maatalouden ympäristötuen erityistukimuodot, jotka merkittävällä tavalla rahoittavat perinnebiotooppien säilyttämistä. Silti karjatilojen (kuva 50) ja
laiduntavan karjan (kuva 51) määrä ja sitä myöten myös
perinnebiotooppien pinta-ala on koko ajan vähentynyt,
ja vähenemisen ennustetaan jatkuvan edelleen. Maatalouspolitiikan aiheuttamat yleiset muutokset heikentävät
perinnebiotooppien säilyttämiseen tähtäävien tukitoimenpiteiden vaikuttavuutta.
Perinnebiotooppeihin on kohdistunut 1900-luvulla
lisääntyvässä määrin rakentamista (tiet, asunnot, tuotantorakennukset, vesirakentaminen). Myös esimerkiksi lomarakentaminen, joka lisääntyi Suomessa voimakkaasti
1970-luvulta alkaen, on tuhonnut etenkin kallioketoja ja
ketoja. Rantarakentamiseen liittyvät rantojen ruoppauk-
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Kuva 50. Tilojen kokonaismäärän sekä lypsy- ja muiden nautakarjatilojen väheneminen (Maatilatilastollinen vuosikirja
2006).
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1950-lukua, mutta väheneminen tuohon ajanjaksoon
mennessä ei ole ollut lainkaan niin jyrkkää kuin useimmilla niittytyypeillä. Perinnebiotooppien väheneminen
jatkui koko 1900-luvun alkupuoliskon ja on useimmiten
vielä kiihtynyt 1950-luvun jälkeen. Työläimmät perinteiset toimintatavat, kuten lehdesten teko ja kevätsiivous
lehdesniityillä sekä nummien kulotus, loppuivat lähes
kokonaan jo 1940–1950-luvuilla.
Uhanalaisuusarvioinnissa otettiin huomioon ennen
1950-lukua tapahtunut määrän väheneminen korottamalla viimeisen viidenkymmenen vuoden muutoksen
perusteella saatua uhanalaisuusarviota kalkkikallioketojen, useimpien ketotyyppien, tuoreiden ja kosteiden
niittyjen luontotyyppien sekä sisävesien rantaniittyjen ja
puustoisten perinnebiotooppiluontotyyppien osalta. Jo
1900-luvun alussa tai aiemmin laadultaan heikentyneitä
ovat olleet ainakin lehtoniityt, jalopuuhaat, tuoreet ja
kosteat niityt, suoniityt ja kalliokedoista etenkin kalkkikalliokedot. Monen perinnebiotooppien luontotyypin
laadun heikkenemisen katsotaan tapahtuneen merkittävissä määrin vasta 1950-luvun jälkeen, mutta toisaalta
varhaisemmista laatumuutoksista tiedetään usein hyvin
vähän.
Perinnebiotooppien määrän väheneminen kiihtyi
1950-luvulta alkaen ja samalla alkoi merkittävä laadullinen heikkeneminen. Tällöin keinolannoitteiden käyttö
lisääntyi merkittävästi, maatalous koneellistui ja niittyjä
raivattiin vilja- ja nurmipelloiksi. Suomi oli silti edelleen
1960-luvun lopulla pientilavaltainen ja niityt sekä luonnonlaitumet olivat vielä melko tavallisia (Pykälä 2001).
Maatalouspolitiikka edellytti 1960-luvulta lähtien
tilakoon kasvattamista ja uutta teknologiaa, mikä nopeutti pientilojen häviämistä. Koneellisen lypsyn myötä
lehmät haluttiin pitää lähellä tilakeskusta ja vain nuorkarja jäi laiduntamaan kauempana oleville laitumille.
Peltonurmien yleistyessä niittoniityt jäivät hiljalleen
kokonaan pois käytöstä tai ne muutettiin laitumiksi.
Niittyjä myös raivattiin runsaasti pelloksi, metsitettiin
tai ne jäivät käyttämättöminä kasvamaan umpeen. Karjatilojen määrän väheneminen, maaseudun autioituminen väestön muuttaessa Etelä-Suomen kaupunkeihin ja
Ruotsiin 1960- ja 1970-luvuilla joudutti osaltaan kaikkien
perinnebiotooppien luontotyyppien määrän vähenemistä. Samalla alkoi tilojen erikoistuminen yhden tuotantosuunnan tiloiksi, tilakoko kasvoi ja karjatilojen määrä
väheni. Syrjäseuduilla perinnebiotooppien perinteinen
käyttö jatkui pisimpään.
Metsälaidunten määrän vähenemisen suurin syy on
ollut maa- ja metsätalouden sekakäytössä olleiden metsien siirtäminen pelkästään metsätalouskäyttöön. Laiduntavan karjan on katsottu vähentävän metsän tuottoa.
Jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien on metsätalouden
neuvonta voimaperäisesti korostanut metsälaidunnuksen vahingollisuutta puuntuotannolle. Vähenemisestään
huolimatta metsälaidunnus säilyi yleisenä aina 1950–
1960-luvuille asti. Metsälaitumia tilastoitiin vielä vuonna
1965 noin 1,36 miljoonaa hehtaaria, mutta niiden määrä
vähentyi hyvin nopeasti 1960–1970-luvuilla.
Merenrantaniittyjen väheneminen on ollut lievää ennen 1950-lukua, mutta voimakasta viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana. Myös järven- ja joenranta-
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Kuva 51. Nautaeläinten ja lampaiden määrän kehitys (Maatilatilastollinen vuosikirja 2006).

3.6.3.4

Uhanalaistumisen syyt ja
tulevaisuuden uhkatekijät

Perinnebiotooppien luontotyyppien uhanalaistumiseen
on useita syitä (kuva 52a), jotka liittyvät maatalouden
muuttumisen lisäksi myös muuhun yhteiskunnan muutokseen. Perinteinen hoito on loppunut ja vanhan maankäytön tilalle on tullut lukuisa joukko uusia toimenpiteitä, jotka ovat joko suoraan vähentäneet luontotyypin
esiintymiä tai lopettaneet luontotyyppiä ylläpitäviä prosesseja (esim. tulviminen). Eri syiden vaikuttavuus on
myös vaihdellut ajan mittaan. Uhanalaistumisen syyt
poikkeavat jossain määrin tulevaisuuden uhkatekijöistä.
Useimmat perinnebiotooppeja hävittävät ja laatua heikentävät tekijät ovat edelleen samoja, mutta aiempaan
verrattuna niiden merkittävyys on muuttunut.
Kolme merkittävintä uhanalaistumisen syytä ovat
umpeenkasvu laidunnuksen ja niiton loputtua, pellonraivaus ja metsittäminen. Rannoilla sijaitsevilla perinnebiotoopeilla erityisen merkittäviä syitä ovat myös
vesirakentaminen, rantojen ruoppaukset ja vesien rehevöityminen. Uhanalaistumisen syissä on kuitenkin paljon vaihtelua luontotyyppien välillä ja kehitykseen vaikuttaneiden merkittävien syiden joukko on tyypillisesti
melko laaja. Yksittäisillä luontotyypeillä on myös muista
poikkeavia merkittäviä uhanalaistumisen syitä, kuten
kalkkivaikutteisilla kalliokedoilla kalkin louhinta.
Selvästi tärkein tulevaisuuden uhkatekijä perinnebiotoopeille on laidunnuksen ja niiton päättymisen
aiheuttama umpeenkasvu (kuva 52b). Se katsottiin
merkittävimmäksi uhkatekijäksi valtaosalle luontotyypeistä. Osalla rantaniityistä ensisijaiseksi uhkatekijäksi
katsottiin vesien rehevöityminen tai vesirakentaminen
ja kallioketojen luontotyypeillä rehevöityminen ja rakentaminen. Muiden kuin ensisijaisten uhkatekijöiden
suhteen luontotyyppien välillä on huomattavan paljon
enemmän vaihtelua. Merkittävimpiä muita uhkatekijöitä ovat rehevöityminen ja metsittäminen. Selvin ero
uhkatekijöissä verrattuna uhanalaistumisen syihin on
pellonraivauksen aiheuttaman uhan väheneminen.
Perinteisen niitto- ja laidunkäytön sekä kulotuksen
ja muiden hoitotoimenpiteiden loppuminen on perinnebiotooppien uhanalaistumisen tärkein syy nummilla,
karuilla kalliokedoilla, kedoilla, merenrantaniityillä,
suoniityillä ja lehtoniityillä. Myös metsäpalojen estäminen lienee nopeuttanut esimerkiksi kallioketojen umpeenkasvua. Hylätyt perinnebiotoopit kasvavat umpeen
ja metsittyvät. Myös reunapuuston varjostuksen lisääntyminen muuttaa perinnebiotoopin lajistoa. Umpeenkasvu on perinnebiotooppien luontotyyppejä vähittäin
tuhoava prosessi, joka seuraa alueen käytön ja hoidon
päättymisestä tai liian vähäisestä hoidosta, ja se kiihtyy
rehevöitymisen tai metsittämisen takia. Alueen rehevyys ja kosteus vaikuttavat umpeenkasvun nopeuteen.
Yleensä umpeenkasvu on alussa hidasta, jolloin alueen
perinnebiotooppiarvot voidaan pääosin palauttaa aloittamalla hoito uudelleen. Pidemmälle ehtineen umpeenkasvun myötä alun perin avoimilla aloilla on jo runsaasti
puita ja pensaita, jolloin perinnebiotooppia on vaikea
tunnistaa. Pienentyneillä ja osin sulkeutuneilla alueilla
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set ovat tuhonneet erityisesti maankohoamisrannikon
rantaniittyjä. Vesirakentaminen taas on tuhonnut rantaja tulvaniittyjen luontotyyppejä.
Jo pelkkä 1950-luvulta nykypäivään tapahtuneen
muutoksen tarkastelu nostaa useimmat perinnebiotooppien luontotyypit korkeimpiin uhanalaisuusluokkiin.
Määrän väheneminen on ollut niin suurta, että uhanalaisten tyyppien määrä pysyisi hyvin samansuuruisena, vaikka äärimmäisen uhanalaisen (CR) määritelmää
(väheneminen yli 80 % 1950-luvulta nykypäivään) tiukennettaisiin esimerkiksi 90 prosenttiin A-kriteerissä. Arviointimenetelmään kuuluvien tarkentavien kriteerien
soveltaminen oikeuttaa useimmilla perinnebiotooppien
luontotyypeillä vielä uhanalaisuustason korotukseen.
Monesti uhanalaisuusluokan korotuksella ei kuitenkaan
ole ollut vaikutusta kokonaisarvioon uhanalaisuuden ollessa jo kriteeritarkastelun ensimmäisestä tasosta alkaen
luokassa äärimmäisen uhanalainen.
Määräkriteerin tavoin myös laatukriteerin tarkastelu nostaa useimmat perinnebiotooppien luontotyypit
uhanalaisten joukkoon. Ketojen, tuoreiden ja kosteiden
niittyjen, suoniittyjen sekä nummien luontotyyppitason
arvioissa laadun ja määrän tarkastelut antoivat saman
tuloksen. Erilaisilla rantaniityillä ja osalla tulvaniittyjen
luontotyypeistä sekä puustoisilla perinnebiotoopeilla
pelkkä laadun heikkenemisen tarkastelu johtaisi astetta
matalampaan uhanalaisuusluokkaan kuin määrän väheneminen. Vain nummien luontotyyppiryhmän arviossa
laatukriteerin tarkastelu johti korkeampaan uhanalaisuusluokkaan kuin määräkriteerin tarkastelu.
Määrän vähenemisen oletetaan jatkuvan useimmilla perinnebiotooppien niittymäisillä luontotyyppiryhmillä muuttumattomana, mutta nopeutuvan erityisesti
pienialaisilla nummityypeillä sekä mäkikaurakedoilla.
Järven- ja joenrantaniittyjen sekä märimpien tulvaniittytyyppien määrän vähenemisen oletetaan hidastuvan
siinä määrin, että uhanalaisuusluokkaa lievennettiin
tällä perusteella. Myös puustoisten perinnebiotooppien määrän vähenemisen katsotaan hidastuvan, mutta
uhanalaisuusarviota lievennettiin tällä perusteella vain
metsälaidunten osalta. Luontotyyppiryhmien sisällä eri
luontotyyppien kehitysennuste vaihtelee kuitenkin paljon. Uhanalaisuusarviota lievennettiin kehitysennusteen
takia niillä luontotyypeillä, joiden säilymistä nykyiset
perinnebiotooppien hoitotuet edesauttavat eniten (esim.
sekapuuhaat ja havumetsälaitumet) sekä eräillä tyypeillä, joita säilyy jossain määrin ilman hoitoakin.
Myös laadun heikkenemisen oletetaan jatkuvan
useimmilla perinnebiotooppien luontotyypeillä muuttumattomana. Heikkenemisen odotetaan jossain määrin hidastuvan metsälaidunten, lehtoniittyjen, eräiden
tuoreiden niittyjen ja märimpien tulvaniittyjen osalta.
Arviota lievennettiin kuitenkin tämän perusteella vain
suursaratulvaniityillä. Uhanalaisuusarvion korottamiseen oikeuttavaa laadun nopeutuvaa heikkenemistä on
sen sijaan odotettavissa ruohoisilla ja heinäisillä nummilla, karuilla kalliokedoilla, useimmilla ketotyypeillä
sekä pienruohotulvaniityillä.
Uhanalaisuusluokkien määrittelemisessä ei perinnebiotoopeilla tehty arviointimenetelmän antamasta tuloksesta poikkeavia asiantuntija-arvioita.
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Kuva 52. Uhanalaistumisen syyt (a) ja uhkatekijät (b) perinnebiotoopeilla. Mukana tarkastelussa on alin hierarkiataso
eli luontotyyppitaso sekä suoniittyjen luontotyyppiryhmä.
Uhanalaistumisen syyt on järjestetty ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne mainitaan tärkeimpänä syynä
(tumma) ja toissijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne
ylipäätään on mainittu (tumma ja vaalea). Uhkatekijät ovat
uhkamuutosten vertailun helpottamiseksi samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt. Uhkatekijöiden lyhenteen
on selitetty luvun 3 alussa.

umpeenkasvukehitys on voimakasta. Umpeenkasvun
merkitys uhkatekijänä on kasvanut.
Pellonraivaus on merkittävä uhanalaistumisen aiheuttaja. Sen takia on tuhoutunut suuresti etenkin tuoreita
ja kosteita niittyjä, mutta myös jalopuuhakoja. Niityn
muuttaminen pelloksi on ollut useimpien perinnebiotooppien kohtalona (kuva 49). Etenkin avoimet ja lähellä
tilakeskuksia olleet perinnebiotoopit on raivattu pelloksi. Pellonraivaus vähentyi 1960−1980-luvuilla, mutta on
jossain määrin lisääntynyt EU:hun liittymisen jälkeen.
Se muodostaa edelleen uhkatekijän tuoreilla ja kosteilla
niityillä, tulvaniittyjen kuivemmilla luontotyypeillä sekä
hakamailla ja lehtoniityillä.
Metsien käsittely on tärkein uhanalaistumisen syy
useimmilla hakamaiden luontotyypeillä ja metsälaitumilla. Lahopuun väheneminen, hakkuut, puuston tasaikäistyminen ja tihentyminen ovat heikentäneet metsälaidunten ja hakamaiden lajiston monimuotoisuutta.
Metsittäminen on myös tuhonnut runsaasti kallioketoja,
ketoja ja tuoreita niittyjä. Metsien käsittelyyn luetaan
hakkuut sekä muu metsänhoito kuten kylvöt, istutuk-
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set, kuolevan ja kuolleen puuston poistaminen ja maan
muokkaaminen.
Teiden, asuntojen, mökkien, talous- ja teollisuusrakennusten ym. rakentaminen on tuhonnut paljon perinnebiotooppeja. Rakentamista on tapahtunut mm. tilakeskusten ympärillä, loma-asutuksena mm. rannoille
ja kallioille (kalliokedot) sekä kaupunkien kasvaessa.
Perinnebiotooppien säilyttämistä ei ole juuri otettu
huomioon kaavoituksessa. Rakentaminen on eräitä
luontotyyppejä lukuun ottamatta ollut vähäisemmässä
merkityksessä uhanalaistumiskehityksessä, mutta sen
merkitys tulevaisuuden uhkatekijänä on sen sijaan suuri.
Rakentamiseen ja asutuksen leviämiseen liittyy myös
maaston liiallinen kuluminen, joka voidaan nähdä uhkatekijänä esimerkiksi nummilla.
Vesien rehevöityminen on tärkein uhanalaistumisen syy useimmilla järven- ja joenrantaniittytyypeillä,
ja se on merkittävä myös merenrannoilla. Vesien rehevöityminen kiihdyttää ruovikoitumista ja kasvimassan
kertymistä. Ruovikoituminen on ollut merkittävä perinnebiotooppien uhanalaistumisen syy, ja sen vaikutus
jatkuu edelleen voimakkaana. Vesien rehevöityminen
tulee myös jatkossa uhkaamaan rantaniittyjen luontotyyppien edustavuutta ja vähentämään niiden määrää.
Vesien rehevöityminen vaikuttaa myös nummiin, sillä
tulvan ajoittainen leviäminen etenkin lähimpänä meriveden tasoa oleville nummille on aiheuttanut niiden
rehevöitymistä.
Vesien säännöstely on katsottu merkittävimmäksi
uhanalaistumisen syyksi sisävesien suursararantaniityillä. Myös sisävesien luikka- ja kaislarantaniityt sekä
kortetulvaniityt ja suursaratulvaniityt ovat uhanalaistuneet vesien säännöstelyn takia. Vesien säännöstely
säilyy uhkatekijänä useilla sisävesien rantaniittyjen ja
tulvaniittyjen luontotyypeillä.
Vesirakentaminen on tuhonnut etenkin tulvaniittyjä
sekä joen- ja järvenrantaniittyjä sekä aiheuttanut myös
merenrantaniittyjen häviämistä ja pirstoutumista. Jokien
patoaminen, tulvien estäminen, satamien, veneväylien,
laitureiden ja tulvapengerten rakentaminen ja rantojen
ruoppaaminen ovat olleet ja tulevat olemaan jatkossakin
haitallisia rannoilla oleville perinnebiotoopeille.
Ojitukset ovat kuivattaneet kosteita niittyjä, rantaniittyjä ja suoniittyjä ja muuttaneet niiden luontotyyppejä.
Perinnebiotooppeihin ovat vaikuttaneet myös kauempana tehdyt ojitukset. Turvetuotannon ja ojitusten aiheuttama veden kiintoaineksen lisääntyminen on ollut
haitallista tulvaniityille.
Kaivannaistoiminta on vähentänyt etenkin kalkkivaikutteisten luontotyyppien määrää. Kalkin louhiminen
on merkittävin syy kalkkikallioketojen vähenemiseen.
Louhinta ei tulevaisuudessa kuitenkaan liene niiden
suurin uhkatekijä, sillä merkittävimmiksi ovat nousseet
rakentaminen ja metsittäminen.
Rehevöitymisen aiheuttaman uhan katsotaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Pinta-alaltaan pienentyneet yksittäiset perinnebiotooppikohteet ovat entistä herkempiä
vääränlaisten laidunnuskäytäntöjen myötä tapahtuvalle rehevöitymiselle. Laidunnuskäytännön muutokset,
kuten perinnebiotoopin aitaaminen nurmilaitumen yhteyteen ja laitumelle annettava lisärehu ja kivennäiset,

tuovat ravinteita perinnebiotoopille rehevöittäen sitä ja
nopeuttaen umpeenkasvua. Myös ilman kautta tulevalla
rehevöittävällä laskeumalla ja pelloilta tulevalla pölyllä on kielteinen vaikutus perinnebiotooppien lajistoon.
Rehevöittävän laskeuman arvioidaan vaikuttaneen kallioketojen, ketojen ja tuoreiden niittyjen uhanalaistumiseen, ja sen katsotaan muodostavan huomioon otettavan
uhkatekijän myös jatkossa. Useimmat perinnebiotooppien luontotyypit ovat erittäin herkkiä rehevöitymiselle
ja siitä seuraaville lajistomuutoksille.
Niiton ja heinänkorjuun korvautuminen laidunnuksella on muuttanut perinteisten niittoniittyjen luontotyyppien laatua. Niiton korvautuminen laidunnuksella
ei esimerkiksi samalla tavalla ylläpidä tuoreiden pienruohoniittyjen tai merenrantaniittyjen ominaispiirteitä.
Vieraslajien, kuten lupiinin (Lupinus polyphyllus), isosorsimon (Glyceria maxima) ja useiden koristekasvien,
leviäminen on jo nyt tuoreilla niityillä ja sisävesien perinnebiotoopeilla todellinen uhkatekijä, mutta vaikutusten
oletetaan kasvavan tulevaisuudessa.
Turpeenotto on vähentänyt suoniittyjen määrää, ja se
saattaa vaikuttaa edelleen suojelualueiden ulkopuolella.
Bioenergian lisääntyvä käyttö voi olla merkittävä uhka,
jos se johtaa perinnebiotooppien raivaamiseen pelloksi,
metsittämiseen, lannoittamiseen tai biomassaa tuottavien kasvien istuttamiseen perinnebiotoopeille.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on vaikea arvioida,
mutta se vaikuttanee eniten perinnebiotooppien säilymiseen merenrannoilla, joilla suolapitoisuuden sekä jäiden
määrän ja kulutusvaikutuksen ennustetaan vähenevän.
Ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvu vaikuttaa kasvillisuutta rehevöittävästi. Ilman otsonipitoisuuden kasvun ennustetaan aiheuttavan myrkkyvaikutusta useille
niittylajeille.

3.6.3.5

Perinnebiotooppien säilyttämisen
nykyiset keinot ja niiden vaikuttavuus
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Perinnemaisemainventointi 1990-luvulla selvitti ensimmäistä kertaa melko kattavasti Suomen perinnebiotooppien määrää ja laatua. Perinnemaisemien hoitotyöryhmä
laati inventoinnin tulosten perusteella tavoitteet perinnebiotooppien hoidolle (Salminen ja Kekäläinen 2000).
Perinnebiotooppien hoito on nykyisin yhä enenevässä
määrin erilaisten tukitoimenpiteiden varassa eikä hoitotavoitteiden saavuttaminen ole edennyt odotusten
mukaisesti.
Merkittävin perinnebiotooppien säilyttämistä tukeva
rahoitusmuoto on perinnebiotooppien hoidon erityistuki, joka kuuluu maatalouden ympäristöohjelmaan.
Perinnebiotooppien hoidon erityistukea ovat viljelijät

voineet hakea Euroopan unioniin liittymisestä lähtien
vuodesta 1995. Vuodesta 2008 alkaen hoitokohteen alkukunnostukseen on mahdollista hakea myös ns. ei-tuotannollista investointitukea. Myös yhdistysten on mahdollista hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea
perinnebiotooppien hoitoon ns. Leader-toimintatavan
kautta. Perinnebiotooppien hoidon erityisympäristötuki
on merkittävästi hidastanut perinnebiotooppien määrän
vähenemistä, ja se on tällä hetkellä ainoa laaja-alainen
perinnebiotooppien säilyttämistä tukeva rahoitusmuoto. Sen vaikutukset ovat olleet merkittävimpiä metsälaidunten, hakamaiden ja rantojen luontotyyppien säilymiselle. Kuitenkin ketojen, kallioketojen ja nummien
säilymiselle tuen merkitys on ollut vähäinen. Hoidon
laatu määrittää erityistuen toimivuuden luontotyyppien
kannalta. Siksi pelkkä sopimusten pinta-ala antaa liian
myönteisen kuvan tuen vaikutuksesta luontotyyppien
uhanalaistumiskehitykseen, sillä hoidon laatu on erityistukikohteilla usein liian heikko (Rauramo ja Kekäläinen
2000; Schulman ym. 2006). Hoidon vaikuttavuutta on
kuitenkin tutkittu melko vähän.
Erityistuen kautta on tullut tietoon jonkin verran
myös inventoimattomia perinnebiotooppialueita. Kuitenkin vain noin neljännes arvokkaista perinnebiotooppikohteista kuuluu tuen piiriin. Tukea saavien alueiden
määrä on ollut kasvussa, mutta alueiden hoito näyttää
jäävän usein vain yhteen viisivuotiseen tukijaksoon,
vaikka toisaalta maiseman- ja luonnonhoito koetaan
nykyisin myös lisäansiomahdollisuutena. 1990-luvulla
kartoitettujen arvokkaiden perinnebiotooppien hoitotilanteesta viime vuosina tehdyt selvitykset ovat useilla
alueilla antaneet synkän kuvan perinnebiotooppien tulevaisuudesta. Suuri joukko perinnemaisemainventoinnin
alueista on jäänyt pois hoidosta.
Perinnebiotooppeja on hoidettu 1970- ja 1980-luvuilta
lähtien jonkin verran myös suojelualueilla. Perinnebiotooppeja on suojelualueilla kohtalaisen vähän, mutta
etenkin harvinaisten luontotyyppien osalta hoitotyö on
ollut valtakunnallisesti keskeistä ja eräitä luontotyyppejä ei enää juurikaan ole näiden alueiden ulkopuolella.
Esimerkiksi lehtoniittyjä ja suoniittyjä hoidetaan tällä
hetkellä lähes yksinomaan suojelualueilla.
Perinnebiotooppien hoitoa ovat edistäneet myös yhdistykset ja monenlaiset määräaikaiset perinnemaisemien hoitoprojektit, kuten Life-hankkeet. Myös alueelliset
ympäristökeskukset ja eräät kunnat ovat hoitaneet yksittäisiä kohteita. Näillä hankkeilla voi olla paikallisesti
suuri merkitys kohteiden ja niillä olevien luontotyyppien säilymiselle. Niiden alueellinen kattavuus ja vaikutus luontotyyppien uhanalaisuuteen voi kuitenkin
jäädä pieneksi etenkin, jos hoidon jatkuvuutta ei voida
turvata.

Kuva 53. Perinnebiotoopit tarvitsevat monenlaista hoitajaa, jotta niiden monimuotoinen lajisto säilyisi. Laidunnusta ja koneellista niittoa sekä
puuston harvennusta Houtskarin Jungfruskärillä. Kuvat: Katja Raatikainen. Viikateniittoa Ruokolahden Haloniemessä. Kuva: Juha Jantunen

3.6.4

Toimenpide-ehdotukset
Arvioinnin perusteella kaikki perinnebiotooppien luontotyypit ovat sekä määrällisesti että laadullisesti varsin
uhanalaisia. Niiden hoito edellyttää pikaisia ja kattavia
toimia, joissa tarvitaan useita erilaisia toimintatapoja ja
toimijoita.
Perinnebiotooppien säilyttämisen vaatimia toimenpiteitä on esitetty kattavasti jo ennen uhanalaisuuden
arviointityötä ympäristöministeriön asettamassa perinnemaisemien hoitotyöryhmän raportissa (Salminen ja
Kekäläinen 2000). Hoitotyöryhmä on yksityiskohtaisesti
käsitellyt perinnebiotooppien hoidon tarpeet, tavoitteet
ja tarvittavat resurssit. Työryhmän ehdotukset, jotka
edelleen ovat ajankohtaisia, ovat kuitenkin yhä suurelta osin toteuttamatta. Siten keskeisimpänä toimenpideehdotuksena voidaan pitää sitä, että perinnemaisemien
hoitotyöryhmän mietinnössä esitetyt ehdotukset perinnebiotooppien hoitamiseksi toteutetaan. Seuraavassa
esitetään tarkemmin vain uhanalaisten luontotyyppien
kannalta keskeisimpiä toimenpide-ehdotuksia sekä uusympäristöjä koskeva ehdotus.
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Perinnemaisemien hoitotyöryhmän asettama perinnebiotooppien hoidon määrällinen vähimmäistavoite
60 000 hehtaaria vuoteen 2010 on edelleen perusteltu,
vaikka tavoitetta ei voida pidemmällä aikavälillä pitää
riittävänä. Resurssien kohdentaminen uhanalaisuusarvioinnin mukaisesti uhanalaisimpiin tyyppeihin ja tuloksellisimpiin hoitotapoihin edellyttää perusteellista
perinnebiotooppien hoidon alueellista ja luontotyyppikohtaista priorisointia, ohjauskeinoja, kannustimia sekä
merkittävää rahoitusta. Priorisoinnissa tulee ottaa huomioon kohteella olevat luontotyypit ja hoidon onnistumismahdollisuudet. Moni pienialainenkin paikallisesti
arvokas tai inventoimaton kohde voi sisältää uhanalaisuutensa vuoksi priorisoitavia luontotyyppejä.
Etenkin kedot, hakamaat ja lehtoniityt tulee nostaa
kiireellisimmin hoitoa tarvitsevien joukkoon, koska
kaikki näiden luontotyyppiryhmien luontotyypit ovat
äärimmäisen uhanalaisia ja hyvin pienialaisia. Äärimmäisen uhanalaisista luontotyypeistä välittömästi hoidon tehostamisen tarpeessa ovat useat matalakasvui-

Perinnebiotooppien
asiantuntijaryhmä ehdottaa:
1.	Selvitetään ja asetetaan tärkeysjärjestykseen
kaikki hoidettavat perinnebiotooppikohteet
maakunnittain, sovitaan hoitovastuun jaosta
ja kohdennetaan hoidon eri tukimuodot näille
kohteille. Pohjan työlle luovat alueelliset hoito-oh-

jelmat (esim. Hyttinen ja Grönlund 2006; Peltonen
ja Hentinen 2006; Mussaari 2007; Suikkari ja Hellas
2007), jotka on päivitettävä esimerkiksi vuosittain.
Samalla selvitetään aiemmista inventoinneista puuttuneiden ja mm. erityistukisopimusten kautta tietoon
tulleiden kohteiden perinnebiotooppiluontotyypit ja
niiden laatu. Seuraavissa päivityksissä otetaan huomioon uhanalaisuusarvioinnin tulokset nostamalla
uhanalaisimpien luontotyyppien esiintymien priorisointiluokkia ja turvaamalla vähälukuisimpien
luontotyyppien kaikkien kohteiden hoito. Ohjelmista
on koottava kuuden vuoden välein valtakunnallinen
kooste, jotta sitä voidaan hyödyntää mm. luontodirektiivin raportoinnissa Euroopan unionille ja maatalouden ympäristövaikutusten seurannassa.
2.	Kehitetään maatalouden ympäristöohjelmaa ja
maatalouden muita tukijärjestelmiä siten, että
maatalouspolitiikan ohjauskeinot eivät toimi
perinnebiotooppien määrää vähentävästi. Uhanalaisten perinnebiotooppien niittoon, laidunnukseen
ja muuhun asianmukaiseen hoitoon kohdennetaan
rahoitusta nykyistä paremmin. Kehitetään maatalouden tukijärjestelmiä niin, että umpeenkasvaneita
perinnebiotooppeja voidaan tehokkaasti kunnostaa,
eikä perinnebiotooppien raivausta pelloksi tueta
edes välillisesti. Lisäksi panostetaan tilakohtaiseen
perinnebiotooppien hoidon neuvontaan ja hoitosuunnitelmien laadun parantamiseen. Nykyisin hoidon laatu vaihtelee tukikohteilla suuresti, ja monien
luontotyyppien laatu heikkenee edelleen vääränlaisen hoidon vuoksi. Alilaiduntaminen, rehevöittävä
laidunnustapa ja muut luontotyyppien laadun vaarantavat käytännöt pyritään estämään kannustimien,
neuvonnan ja ohjauksen keinoin.
3.	Kehitetään EU:n ohjaaman maatalouden ympäristötuen rinnalle kansallinen tukijärjestelmä niiden uhanalaisia luontotyyppejä sisältävien perinnebiotooppikohteiden hoitamiseen, joilla maatalouden ympäristötuki ei riitä hoidon kustannuksiin tai joiden omistajat eivät täytä maatalouden
erityisympäristötukien kriteerejä. Nykyisellään
vain pieni osa arvokkaimmista ja uhanalaisimmista perinnebiotooppikohteista sisältyy maatalouden
ympäristötukisopimuksiin. Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuusohjelman (METSO) keinot, kuten
määräaikaiset hoitosopimukset, luonnonarvokauppa ja alueellinen verkostotyö, soveltuvat puustoisten
perinnebiotooppien kansalliseksi tueksi.
4.	Turvataan perinnebiotooppien kunnostus ja tarkoituksenmukainen hoito kaikilla Natura 2000
-alueilla, luonnonsuojelulain luontotyyppikohteilla ja niillä suojelualueilla, joilla perinnebiotooppeja esiintyy. Luonnonsuojelulain luontotyyppien
inventoinnin loppuun saattaminen ja erityisesti
suojeltavien perinnebiotooppilajien rajauspäätösten
valmistelu ovat tärkeitä välineitä arvokkaiden kohteiden tunnistamisessa.
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set, umpeutuvat tyypit, kuten tuoreet pienruohoniityt,
pienruoho-varpunummet, heinä-varpunummet, kalkkivaikutteiset kalliokedot, merenrantojen suolamaalaikut ja kuivat pienruohotulvaniityt. Nämä tyypit ovat
kangasketojen, kalkkivaikutteisten kosteiden niittyjen
ja vesaniittyjen ohella myös kaikkein harvalukuisimpia
ja pienialaisimpia perinnebiotooppityyppejä (alle 100
hehtaaria kutakin). Äärimmäisen uhanalaisten sekä
harvalukuisten ja pienialaisten luontotyyppien kaikkien
tunnettujen kohteiden hoito on syytä turvata ja mahdolliset tuntemattomat kohteet selvittää.
Perinnebiotooppien rakennepiirteiden säilyminen
ja elvyttäminen edellyttää aina aktiivista hoitoa, joka
on laajassa mitassa mahdollista vain osana aktiivista
maataloutta eli viljelijöiden ja karjankasvattajien työnä.
Perinnebiotooppien säilymisen avain on maatalouden
kehityksessä. Tästä syystä toimenpiteistä keskeisimmät koskevat perinnebiotooppien aseman turvaamista
maatalouspolitiikassa, maatalouden ympäristötuessa ja
muissa rahoitus- ja tukijärjestelmissä. Nykykehitys johtaa jatkuvaan tilojen vähenemiseen ja keskittymiseen
harvoihin suuriin, tuotannoltaan yksipuolisiin yksiköihin. Riskinä on etenkin eteläisen Suomen karjatalouden
kannattamattomuus, kun karjataloutta ylläpitävät tuet
vähenevät.
Nykyinen maatalouspolitiikka ja maatalouden tukijärjestelmät toimivat perinnebiotooppien kannalta varsin
ristiriitaisesti. Esimerkiksi useimmat ohjauskeinot johtavat toiminnan tehostamiseen (tilatuki, investointituet,
kiintiönpoistot yms.), tilakoon kasvamiseen, pienten
karjatilojen vähenemiseen ja peltoalan suurentamiseen.
Nämä kehityssuunnat ovat perinnebiotooppien kannalta
negatiivisia. Sen sijaan vain muutamilla tukimuodoilla
(ympäristötuen perinnebiotooppien hoidon erityistuki,
ei-tuotannollinen investointituki) pyritään säilyttämään
perinnebiotooppeja ylläpitävä karjan kasvatus ja pienipiirteiset perinnebiotoopit. Myös metsittämisen tuet
ovat toimineet perinnebiotooppien hoitotukia vastaan.
Uhanalaisuusarvioinnissa on keskitytty varsinaisiin
perinnebiotooppeihin. Niiden rajun uhanalaistumiskehityksen takia perinnebiotooppien asiantuntijaryhmä
katsoo tarpeelliseksi nostaa esiin myös perinnebiotooppien lajistolle tärkeiden uusympäristöjen, kuten kuivien
lajirunsaiden pientareiden ja ratapenkereiden, eräiden
pienlentokenttien ja vanhojen linnoitusten hoidon merkityksen. Valitettavasti myös nämä uusympäristöt ovat
harvinaistumassa. Uusympäristöt eivät kykene korvaamaan perinnebiotooppien luontotyyppejä eivätkä
edesauta erikoistuneimman lajiston säilymistä, mutta
osalle perinnebiotooppien lajeista niillä on suuri merkitys.

5.	Tuetaan vapaaehtoistyötä ja laajennetaan keinovalikoimaa perinnebiotooppien hoidossa.
Mahdollisia keinoja ovat esimerkiksi pitkäaikaiset
yhteistyö- ja tukisopimukset järjestöille, työllisyystukia kanavoivat maakunnalliset perinnebiotooppien
hoidon ohjelmat sekä alueelliset, yhteiskäyttöiset
hoitovälinepankit.
6.	Tehostetaan luonnon- ja maisemanhoitoyrittäjien koulutusta ja neuvontaa sekä tuetaan yritysten perustamista erityisesti siellä, missä viljelijöitä ja laidunkarjaa on vähän. Jatketaan ja kehitetään
internet-palveluja tarjolla olevien hoitokohteiden,
hoitomenetelmien, välineiden ja laiduneläinten löytämisen helpottamiseksi sekä hoidon ohjeistamiseksi
(esim. Laidunpankki; Pro agria 2008).
7.	Kohdistetaan metsänhoitotoimet, metsitys, pellonraivaus ja energiakasvien viljely, ruoppaaminen sekä rakentaminen ym. luontoa kokonaan
muuttava toiminta arvokkaiden perinnebiotooppien ulkopuolelle. Perinnebiotooppeja on jäljellä
niin vähän, että kaikki kohteet tulee säilyttää. Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa bioenergiaa perinnebiotoopeista niiden luonnon monimuotoisuuden säilyttävällä tavalla, kuten niittoainesta hyödyntämällä.
Kaavoituksessa jätetään riittävät rakentamattomat
alueet myös perinnebiotooppikohteiden ympärille.
8.	Selvitetään puutteellisimmin tunnettujen perinnebiotooppityyppien (mm. kosteiden niittyjen,
rantaniittyjen ja nummien) esiintymisalueet, ja
kootaan kaikkien perinnebiotooppikohteiden
inventointi-, hoito- ja seurantatieto yhteiskäyttöiseen tietojärjestelmään. Yksi tietojärjestelmä
on tarpeen, jotta tulevaisuudessa voidaan välttää
suuritöiset tiedon kokoamiset nykyisistä projektiluonteisten hankkeiden tiedoista. Hajallaan olevan
tiedon kokoaminen on välttämätöntä myös, jotta
uhanalaisimpia luontotyyppejä sisältävät kohteet
voidaan tunnistaa hoidon priorisointia varten. Poistetaan eri toimijoiden välisen tiedonvaihdon esteet.
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9.	Ylläpidetään aktiivista perinnebiotooppien tutkimusta. Tutkitaan eri hoitomenetelmien vaikutuksia
eri perinnebiotooppityyppeihin ja eliöryhmiin, perinnebiotooppien ravinnetaloutta, eri laiduneläinlajien ja -rotujen vaikutuksia sekä hoidon taloudellista kannattavuutta ja kannustimien tehoa. Lisätään
perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitokokeiluja ja
niiden seurantaa.
10.	S elvitetään tarkemmin eri perinnebiotooppityyppien ilmentäjälajit ja uhanalainen lajisto.
Perinnebiotooppien lajiston tilaa ei ole riittävästi
selvitetty. Tiedon puutetta on kaikissa luontotyyppiryhmissä.
11.	Perustetaan perinnebiotooppien seurantakohteiden verkosto, yhtenäistetään eri tahojen käyttämät seurantamenetelmät ja helpotetaan eri
toimijoiden tiedonvaihtoa. Seurantatietoa tarvitaan sekä hoidon toteutumisesta että hoidon vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta voidaan seurata esim.
kasvillisuuden ja tiettyjen ilmentäjälajien avulla.
12.	Kehitetään eri hallinnonalojen ja muiden perinnebiotooppitoimijoiden tiedonvaihtoa hoidettavista ja hoitoa vaativista kohteista. Nykyisellään
maatalous- ja ympäristöhallinnon välisessä tiedonkulussa on puutteita, joiden ratkaiseminen edellyttää
tietojärjestelmien lisäksi myös toiminnallista kehittämistä.
13.	Kehitetään viranomaiskäytäntöjä, tiedonkeruuta ja neuvontaa siten, että perinnebiotooppien
lajiston säilymisen kannalta tärkeät uusympäristöt otetaan nykyistä paremmin huomioon. Tämä edellyttää useiden hallinnonalojen yhteistyötä ja
yhteisiä ohjeistoja mm. hoidettaessa tien- ja radanvarsia, pienlentokenttiä, voimalinjoja ja muita perinnebiotooppien eliöstölle potentiaalisesti merkittäviä
alueita. Käynnistetään luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaiden uusympäristöjen valtakunnallinen kartoitus.
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Tunturikangas. Mallan luonnonpuisto, Enontekiö. Kuva: Seppo Tuominen

3.7.1

Luokittelun periaatteet

3.7.1.1

Tunturiluonnon kokonaisuus

Tunturilla tarkoitetaan vuorimuodostumaa, jolla on
puuton lakiosa. Varsinaisilla tuntureilla on erotettavissa
aito arktis-alpiinisten kasviyhdyskuntien leimaama tunturipaljakka. Eteläisillä tuntureilla ei juuri esiinny aitoa
tunturipaljakkaa, vaan ne ovat vaaroja, joilla metsänraja
on alentunut. Varsinaisella paljakalla on erotettavissa
korkeusvyöhykkeitä, jotka ovat arktisten vyöhykkeiden
oroarktisia vastineita (kuva 54). Oroarktinen vyöhyke
(alpiininen, paljakka) jaetaan yleisesti kolmeen osaan,
jotka ovat alaoroarktinen (ala-alpiininen, alapaljakka),
keskioroarktinen (keskialpiininen, keskipaljakka) ja yläoroarktinen (yläalpiininen, yläpaljakka) vyöhyke. Kasvillisuuden korkeusvyöhykkeet sijaitsevat sitä alempana
mitä pohjoisemmassa ollaan. Pohjoisimmassa Euroopassa metsänrajan yläpuolinen oroarktinen (alpiininen)

vyöhyke alkaa jo heti meren pinnan tasolta. Tunturien
paljakkavyöhykkeen alapuolella sijaitsee hemioroarktinen kasvillisuusvyöhyke, jolle ovat ominaisia pienet
metsäsaarekkeet sekä erilliset matalat, harvassa kasvavat
tunturikoivuryhmät ja yksittäiset tunturikoivut (Betula
pubescens ssp. czerepanovii) (Ahti ym. 1964; Haapasaari
1988).
Boreaalista kasvillisuutta luonnehtii havupuuvaltaisuus. Luoteis-Euroopan pohjoisosista ja laajalti Skandien
rinteiden metsänrajametsistä havupuut kuitenkin puuttuvat. Niiden asemasta vallitsevat koivumetsät, ns. tunturikoivikot (Hämet-Ahti 1963a). Tunturikoivikot ovat
kylmänkostean mereisen ilmaston aiheuttama ilmiö. Kilpailevien puulajien puuttuessa tunturikoivu muodostaa
metsämäistä kasvillisuutta lievästi mantereisillakin alueilla. Viimeksi mainitun alueen epäedullisuus koivulle
ilmenee alentuneena metsänrajana. Tunturikoivikot on
Yläoroarktinen vyöhyke
(yläalpiininen, yläpaljakka)
Keskioroarktinen vyöhyke
(keskialpiininen, keskipaljakka)

Alaoroarktinen vyöhyke
(ala-alpiininen, alapaljakka)

Hemioroarktinen vyöhyke

Pohjoisboreaalinen vyöhyke

Tunturit

Kuva 54. Tunturien korkeusvyöhykkeet kaavamaisesti esitettyinä (pääosin Haapasaaren ym. 1982 mukaan).
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usein erotettu boreaalisesta vyöhykkeestä puulajin perusteella, ja niistä on käytetty erilaisia nimityksiä, kuten
subalpiininen vyöhyke, subarktinen vyöhyke tai metsätundra. Aluskasvillisuuden perusteella tunturikoivikot
voidaan kuitenkin lukea osaksi boreaalisen vyöhykkeen
kasvillisuutta (Hämet-Ahti 1963a).
Tunturikoivikot peittävät laajoja alueita TunturiLapissa, missä ne muodostavat tunturien metsänrajan
paljakkaa vastaan (Hämet-Ahti 1978). Metsä-Lapin ja
Peräpohjolan havumetsiköistä kohoavilla tuntureilla,
joille kosteutta tulee mereisten tuulten mukana, on myös
metsänrajan muodostavia tunturikoivumetsiköitä. Eteläisillä erillistuntureilla tunturikoivikot ovat pienialaisia
tai puuttuvat (Hämet-Ahti 1978; 1988).
Metsänrajaa pidetään tavallisesti arktisen ja boreaalisen kasvillisuuden välisenä rajana. Metsänraja voi
kuitenkin sijaita myös etelämpänä (tai alempana); Suomessa se sijaitsee joko hemioroarktisessa tai pohjoisboreaalisessa vyöhykkeessä. Useimmat eteläisten tunturien
laet ulottuvat vain pohjoisboreaaliseen tai hemioroarktiseen vyöhykkeeseen (Hämet-Ahti 1988). Ekologisina
metsänrajan syinä voivat olla esimerkiksi kallioisuus,
kivisyys, tuulisuus tai tykky (kuva 55) (Norokorpi 1981;
1995; Norokorpi ja Kärkkäinen 1985). Tunturi- ja hallamittari (Epirrita autumnata, Operophtera brumata) tuhoavat
ajoittain laajalti tunturikoivikoita (Kalliola 1941; Nuorteva 1963; Kallio ja Lehtonen 1975; Neuvonen ym. 2001;
Jalkanen 2006). Porojen kesälaidunnus tuhoalueilla ja
vuodesta toiseen toistuva tunturikoivun siementaimien

ja vesojen syönti ovat merkittäviä boreaalisia paljakoita
luovia tekijöitä (Lehtonen ja Heikkinen 1995; Kukkonen
2002; Holtmeier ym. 2003; 2004).
Suomen matalat tunturit kuuluvat pääasiassa alaoroarktiseen vyöhykkeeseen. Keski- ja yläpaljakkaa on
vain Luoteis-Enontekiön suurtunturien alueella. Siellä
keskipaljakan alaraja on noin 850–900 m mpy., ja yläpaljakan noin 1 100–1 200 m mpy. (Eurola ym. 2003).
Vyöhykkeiden korkeusrajat eivät ole yksiselitteisiä, vaan
ne vaihtelevat maantieteellisen sijainnin sekä ilmastollisten tekijöiden mukaan. Maaston pinnanmuotojen eli
topografian vaihtelun (erot kaltevuudessa, rinteiden ilmansuunnassa, varjostuksessa, tuulisuudessa) vuoksi
samalla korkeudella sijaitsevat kohdat voivat olla pienilmastoltaan huomattavan erilaisia (Haapasaari 1988).
Pohjoisoroboreaalinen, hemioroarktinen ja alaoroarktinen paljakkakasvillisuus muodostuu pääasiassa varpukankaista, jotka vähälumisilla paikoilla ovat variksenmarja- ja runsaslumisilla mustikkavaltaisia (Haapasaari
1988). Tuulisilta, talvella vähälumisilta kohdilta varvut
lähes puuttuvat, samoin kuin metsävarvut hyvin paksun
lumipeitteen alueilta. Keskioroarktisessa vyöhykkeessä
varpukankaita on vähän, ja niiden luonnehtijalaji on liekovarpio (Cassiope tetragona). Luonteenomaista kasvillisuutta edustavat lampaannata- ja tunturivihvilävaltaiset
kangasniityt (heinäkankaat) sekä erilaiset lumenviipymät ja routimisilmiöiden leimaamat kasviyhdyskunnat
(Oksanen ja Virtanen 1995; Virtanen ja Eurola 1997).

Kuva 55. Tykyn muovaamaa metsänrajaa eteläisellä erillistunturilla, Posion Riisitunturilla. Kuva: Seppo Eurola
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3.7.1.2

Kasvillisuusvyöhykkeet määräytyvät ensisijassa
lämpöilmaston perusteella, mutta ilmaston mantereisuus–mereisyys-vaihtelun perusteella voidaan myös
erottaa kasvillisuuslohkoja. Mereisyyttä ilmentäviä
tekijöitä ovat pienemmät lämpötilaerot kylmimmän ja
lämpimimmän kuukauden välillä, suurempi sademäärä
ja suhteessa kokonaissademäärään vähäisemmät kesäsateet kuin mantereisilla alueilla. Mereisillä alueilla on
runsaasti ruohoisia, mantereisilla alueilla taas jäkäläisiä
luontotyyppejä (Eurola 1978). Mantereisuus–mereisyysvaihtelun perusteella Suomessa voidaan erottaa lievästi
mantereiset (C1), indifferentit (OC) ja lievästi mereiset
(O1) ilmastolliset lohkot (Ahti ym. 1968).
Elinympäristöinä tuntureita luonnehtii yleisesti lämpötilan alhaisuus ja sen aleneminen korkeuden kasvaessa, keskimäärin 0,6 °C sadan metrin nousua kohden
(Kalliola 1973). Kasvukausi on lyhyt. Sen pituus vaihtelee yhdestä kahteen kuukauteen ja lämpösumma (yli
+5 °C) on alhainen (alle 500 d.d.). Lämpimimmänkin
kuukauden keskilämpö on alle +10 °C (Hustich 1966;
Eurola 1999). Valon vuosijaksollisuus säätelee kasvien
elämää herkemmin kuin etelämpänä. Lisäksi alhaisen
lämpötilan ja auringonsäteiden pienemmän tulokulman
takia varjo- ja paistesivujen suhteelliset lämpötilaerot
ovat suuremmat kuin etelämpänä (Eurola 1999).
Tuuli on yksi tärkeimmistä tunturipaljakan kasvillisuuteen vaikuttavista ekologisista tekijöistä. Se säätelee
lumipeitteen paksuutta yhdessä maan pinnanmuotojen
kanssa (Haapasaari ym. 1982; Haapasaari 1988). Lumipeite suojaa sekä pakkasvaurioilta että tuulen kuivattavalta vaikutukselta, mutta pitkään viipyessään se lyhentää kasvukautta. Tuuli vaikuttaa myös kenttäkerrokseen
selvemmin kuin metsässä. Tuulen vaikutuksesta syntyy
talvisinkin paljaita tuulenpieksämiä ja toisaalta lumen
kasautumispaikkoja, lumenviipymiä (Eurola 1999).
Lumipeitteen epätasainen jakautuminen ja sulaminen
vaikuttavat selvästi kasvipeitteeseen, ja tämä vaikutus
korostuu korkeuden myötä.
Paljakan kasvistolle ovat ominaisia matalahkot, pienilehtiset varvut, heinämäiset lajit ja ruohot. Kamefyytit (matalatalvehtijat) ja hemikryptofyytit (puolipiilijät)
ovat vallitsevia elomuotoja. Kasvien kasvutapa on yleensä matala ja tiheä. Tästä äärimmäisenä esimerkkinä ovat
patjakasvit. Kasvien maanalaiset osat ovat voimakkaasti
kehittyneet. Tyypillistä on nopea kukkaan puhkeaminen usein jo viikon kuluessa lumen alta paljastumisesta
(Kalliola 1973).
Pääosa Suomen kallioperästä kuuluu ns. prekambrisen peruskalliokilven alueeseen. Happaman kallioperän
vuoksi tunturien vallitsevana kasvillisuutena ovat karut varpukankaat. Geologisesti verraten nuoreen, noin
400 miljoonaa vuotta sitten syntyneeseen kaledoniseen
vuoripoimutukseen, Skandeihin kuuluu Suomesta vain
Enontekiön Käsivarren luoteisimmat osat, joissa kalkkialueilla tavataan myös kalkkia vaativaa tai suosivaa
tunturikasvillisuutta (Kalliola 1973).

Tunturiluontotyyppien luokittelu
ja rajanvedot
Tunturikasvillisuutta on tutkittu suhteellisen paljon, ja
siitä on sekä paikallisia että alueellisia edustavia selvityksiä (mm. Kalliola 1939; Hämet-Ahti 1963b; Haapasaari 1988; Heikkinen ja Kalliola 1989; Eeronheimo ym.
1992; Eurola ym. 2003).
Tunturikoivikoita tarkastelevassa työssään HämetAhti (1963b) jakaa pohjoisen Fennoskandian tunturikoivualueen kolmeen alavyöhykkeeseen, jotka ovat
mantereinen subalpiininen, oseaaninen subalpiininen
ja submaritiiminen alavyöhyke. Hän kuvaa kultakin
vyöhykkeeltä omat tunturikoivikkotyyppinsä. TunturiLapin koivikot ovat pääasiassa mantereisia subalpiinisia
ja Vuono-Lapin koivikot oseaanisia subalpiinisia. Submaritiimisten tunturikoivikoiden esiintyminen painottuu Norjaan lähemmäs merenpinnan tasoa.
Haapasaari (1988) on luokitellut Fennoskandian karua tunturikangaskasvillisuutta laajassa työssään. Hän
jakaa kasvillisuuden lukuisiin kasvillisuustyyppeihin
suhteessa korkeusvyöhykkeisiin, ilmaston mantereisuus–mereisyys-vaihteluun sekä lumipeitteen paksuuteen ja kestoon.
Tunturikasvillisuus jaetaan Virtasen ja Eurolan (2006)
luokittelussa tunturikoivumetsäalueen tunturikoivikoihin sekä paljakka-alueen ja metsänrajaseutujen kallio-,
vyörysora-, paljakkakangas-, lumenviipymä-, tunturiniitty- ja puronvarsi- sekä tunturisoiden kasvillisuuteen (ks. myös Eurola ja Virtanen 1989; Virtanen ja Eurola
2002). He jakavat kaikki edellä mainitut ryhmät edelleen
useisiin kasvillisuustyyppeihin. Tärkeänä luokittelevana
tekijänä on maan ravinteisuus.
Toivonen ja Leivo (1993) jakavat laatimassaan oppaassa kasvillisuuskartoituksessa käytettävästä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokituksesta paljakkakasvillisuuden kuviomaihin, vyörysoramaihin, kankaisiin,
lumenviipymiin, niittyihin, pajukoihin ja soihin. Kaikki
edellä mainitut ryhmät on vielä luokiteltu alemmalle
hierarkiatasolle. Paljakka-alueen kallio- ja louhikko- sekä
ranta- ja vesikasvillisuus luokitellaan metsävyöhykkeen
kasvillisuuden yhteydessä. Tunturikoivikot luokitellaan
lehtipuukankaiden ja -lehtojen kasvillisuustyyppeihin.
Pohjoismaiden kasvillisuutta luokitellut Påhlsson
(1994; 1998) erottaa tunturikasvillisuuden (alpin vegetation) omaksi pääryhmäkseen. Tunturikasvillisuuden
hän jakaa lumensuojavaikutuksen mukaan kolmeen
ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat lähes lumettomat tuulikankaat. Toiseen ryhmään sijoittuvat kasvillisuustyypit, joita eri vahvuinen lumipeite suojaa, kuten
useimmat tunturikangastyypit, pensaikot ja tunturiniityt. Kolmanteen ryhmään sijoittuvat lumenviipymät,
joilla lumi säilyy jonkin aikaa myös kasvukaudella.
Tuomisen ym. (2001) yleispiirteisessä biotooppiluokituksessa tunturialueen luontotyypit kuuluvat osina
biotooppien eri pääryhmien (esim. harvapuustoiset
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kangas-, kallio- ja kivikkobiotoopit ja avoimet kangasbiotoopit) luokitteluun eikä tunturibiotooppien ryhmää
eroteta erikseen. Luokittelu pohjautuu eurooppalaiseen
EUNIS-luokitteluun (Davies ja Moss 1997).
Metsähallituksen ohjeistus biotooppikuvioinniksi
(Eeronheimo 1996; 2000) perustuu siihen, että kuviointi
voidaan tehdä ilmakuvilta maastossa kerättyjä tulkinta-avaimia apuna käyttäen. Ilmakuvilta määritetään
kuviokohtaiset yleistiedot ja kasvupaikkaa kuvaavat
tunnukset (mm. puulajivaltaisuus, inventointiluokka
lisämääreineen, ravinteisuus jne.), joiden yhdistelmänä
kuvion luontotyyppi määräytyy. Tässä työssä tärkeimpänä tietolähteenä käytetyssä Metsähallituksen kuviotietojärjestelmässä (2007) luontotyyppitiedot on kerätty
edellä kuvatulla tavalla (luku 3.7.2).
Tunturien luontotyyppejä on luokiteltu myös Euroopan unionin luontodirektiivissä, mutta erotetut luontotyypit (ks. Airaksinen ja Karttunen 2001) soveltuvat
sellaisenaan heikosti tunturiluontotyyppien uhanalaisuuden kansalliseen tarkasteluun. Osa erotetuista luontotyypeistä on hyvin laajoja kokonaisuuksia (tunturikankaat, tunturikoivikot), eivätkä ne suoraan vastaa kansallisia luokitteluja. Osa luontodirektiivin luontotyypeistä
on puolestaan hyvin suppea-alaisia ja määrittelyiltään
tulkinnanvaraisia (esim. tunturien rehevät puronvarsisuot).
Tässä luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa
tunturiluonnon kokonaisuuteen on luettu kaikki yhtenäisen havumetsävyöhykkeen pohjois- ja yläpuolella
sijaitsevat alueet eli tunturikoivuvyöhyke ja paljakkaalueet. Maantieteellisesti tähän kuuluvat Tunturi-Lappi
ja suuri osa Metsä-Lappia. Pääosin mereiseen PohjoisNorjaan rajoittuva Vuono-Lappi ulottuu Eurolan (1999)
esittämässä kasvillisuusaluejaossa (kuva 56) myös Käsivarren pohjoisimpiin osiin. Tunturiluonnon kokonaisuuteen kuuluvat myös Peräpohjolan ja Koillismaan erillistunturit. Paljakan ja tunturikoivuvyöhykkeen välisen
rajan korkeusarvon (m mpy.) määrittelyssä käytettiin
Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitusaineistosta tuotettuja puustoaluekarttoja (Sihvo 2002) ja verrattiin niitä korkeuskäyriin. Rajaksi määritettiin Enontekiön Käsivarressa 500
m mpy., kunnan itäosassa 400 m mpy. ja Pallastunturien
alueella 300 m mpy. Inarissa korkeusrajaksi määritettiin
kunnan koillisosassa 200 m mpy. ja muualla 320 m mpy.
Utsjoella koko kunnan alueella korkeusrajana käytettiin
280 m mpy. Muissa, eteläisemmissä kunnissa korkeusrajana oli 300 m mpy.
Käytetty tunturiluontotyyppien rajausperiaate, joka
ei yksiselitteisesti rajaa tiettyä aluetta, aiheuttaa rajankäyntiä eri luontotyyppiryhmien kesken. Rajanvedossa
on otettu huomioon luontotyyppien uhanalaisuuden
arviointi -hankkeen eri asiantuntijaryhmien asiantuntemus ja käytettävissä olevat aineistot. Alla kuvataan
tunturien asiantuntijaryhmän ja muiden asiantuntijaryhmien välillä sovittu työnjako luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa.
Kaikki tunturialueen suot kuuluvat soiden asiantuntijaryhmän tarkastelun piiriin (luku 3.3). Suoryhmä
ei luokitellut tunturisoita (ks. Eurola ja Virtanen 1991)
omiksi luontotyypeikseen, vaan ne on käsitelty suotyyp-
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Tunturipaljakka
Tunturikoivuvyöhyke
Vedet
Vuono-Lappi

Tunturi-Lappi
Metsä-Lappi

Peräpohjola

Kuva 56. Suomen ja Ruijan vyöhykkeenomaiset kasvillisuusalueet Eurolan (1999) mukaan. Kartalla on esitetty myös tunturikoivuvyöhyke ja paljakka-alue Suomessa (Sihvo 2002).
pien arviointiyksiköiden maantieteellisinä variantteina.
Luontotyyppiyhdistelmätasolla tunturialueella esiintyvät omina kokonaisuuksinaan paljakkasuot sekä paikallisiin suoyhdistymiin sisältyvät tunturien piensuot.
Lisäksi tunturialueella esiintyy palsa- ja rinnesuoyhdistymiä sekä kausikosteikkoja.
Kallioiden ja kivikkojen jako tunturikallioihin ja -kivikoihin sekä muihin kallioihin ja kivikoihin sovittiin
kallioasiantuntijaryhmän kanssa. Tunturikallioiksi luettiin kaikki Tunturi-Lapin kalliot sekä Tunturi-Lapin
eteläpuolisista kallioista kaikki paljakan kalliot sekä
tunturikoivuvyöhykkeen tunturikoivikkoiset kalliot.
Jako on tekninen rajanveto, mikä johtuu käytettävissä
olevan aineiston mahdollisuuksista. Tunturikivikoiksi
luettiin kaikki Tunturi- ja Metsä-Lapin kivikot sekä eteläisimmistä kivikoista paljakan ja tunturikoivuvyöhykkeen tunturikoivikkoiset kivikot. Inarijärvi lähiympäristöineen rajattiin pois tunturikivikkojen ja -kallioiden
tarkastelusta (kuva 57). Tällä alueella sijaitsevat kallio- ja
kivikkoluontotyypit on otettu huomioon kallioiden ja
kivikoiden sekä rantaluontotyyppien tarkasteluissa (luvut 3.5 ja 3.2).
Tunturialueen vedet ja rannat kuuluvat kokonaisuudessaan sisävesien asiantuntijaryhmän tarkasteluun (luku 3.2). Tunturialueelta erotettuja sisävesien luontotyyppejä ovat Pohjois-Lapin järvet, tunturilammet, tunturialueen norot, tunturialueen latvapurot, tunturialueen
pikkujoet ja purot sekä tunturialueen joet. Tunturialueen
rantaluontotyyppejä ei tarkasteltu erikseen, vaan ne sisällytettiin erotettuun kolmeen järvien luontotyyppiin.

Kuva 57. Inarijärvi lähiympäristöineen (harmaa alue) on
rajattu pois tunturikallioiden ja -kivikkojen tarkastelusta.
Alueen kalliot ja kivikot on otettu huomioon kallio- ja kivikkoluontotyyppien ja toisaalta rantaluontotyyppien tarkasteluissa (luvut 3.5 ja 3.2).

Tunturikoivikot
Tunturikoivikoiksi luetaan tässä alueet, joilla tunturikoivun korkeus on yli 2 metriä, latvuspeittävyys ≥ 10 %
ja tunturikoivun osuus latvuspeittävyydestä ≥ 70 %. Tunturikoivikoita ja niiden asemaa kasvillisuuden vyöhykejärjestelmässä on kuvattu edellä.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia varten tunturikoivikot on jaettu maan laadun perusteella
kuiviin ja kuivahkoihin, tuoreisiin sekä lehtomaisiin
tunturikoivikoihin ja tunturikoivulehtoihin. Kuiviin ja
kuivahkoihin tunturikoivikoihin luetaan variksenmarja-jäkälä-, variksenmarja-jäkälä-seinäsammal- ja variksenmarja-mustikka-tunturikoivikot. Nämä luontotyypit
vastaavat Hämet-Ahdin (1963b) kuvaamia, samannimisiä mantereisia subalpiinisia tunturikoivikkotyyppejä.
Tuoreisiin tunturikoivikkotyyppeihin on luettu variksenmarja-, ruohokanukka-variksenmarja-mustikka- ja
ruohokanukka-mustikka-tunturikoivikot. Näistä kaksi
ensin mainittua Hämet-Ahti (1963b) on kuvannut oseaanisina subalpiinisina tunturikoivikkoina ja viimeksi
mainitun submaritiimisen alueen tunturikoivikkotyyp-
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Tunturialueiden perinnebiotoopit on luokiteltu ja kuvattu perinnebiotooppien asiantuntijaryhmässä (luku
3.6). Tunturialueella esiintyviä perinnebiotooppeja ovat
muun muassa vanhoilla asuinpaikoilla esiintyvät erilaiset kedot, tuoreet ja kosteat niityt sekä tulvaniityt.
Puustoisista luontotyypeistä tunturiasiantuntijaryhmän tarkasteluun kuuluvat tunturikoivikot. Puustoisuuden rajana käytetään 10 %:n kokonaislatvuspeittävyyttä. Tunturikoivikoissa tunturikoivun osuuden tulee
olla vähintään 70 % kokonaislatvuspeittävyydestä. Muut
tunturialueen puustoiset luontotyypit, muun muassa
haavikot ja erillisinä (ekstrazonaalisina) esiintyvät männiköt kuuluvat metsien asiantuntijaryhmälle (luku 3.4).
Tunturialueen puuttomat kivennäismaat, rantaluontotyyppejä lukuun ottamatta, on käsitelty tunturiasiantuntijaryhmässä. Puuttomiksi on määritelty alueet, joilla
puuston latvuspeittävyys on alle 10 % eli niihin sisältyy
myös niukkapuustoisia kivennäismaita.
Tunturien asiantuntijaryhmän erottamat luontotyypit
ovat melko heterogeenisia, eritasoisia ja eri perustein
rajattuja luontotyyppejä. Tässä esitettävä tunturiluontotyyppien luokittelu uhanalaisuuden arviointia varten
onkin yhdistelmä aikaisempien luokittelujen eritasoisia
kasvillisuus- tai luontotyyppejä sekä geomorfologisin
perustein rajattuja yksiköitä. Tunturien luontotyypit on
uhanalaisuusarvioinnissa jaettu kymmeneen luontotyyppiryhmään. Nämä ovat tunturikoivikot, tunturikangaspensaikot, tunturikankaat, tunturien heinäkankaat ja
tunturiniityt, lumenviipymät ja -pysymät, kuviomaat,
routanummet, tunturien hiekkapaljastumat, tunturikalliot ja -kivikot sekä vyörysorat. Luontotyyppiryhmissä on erotettu vaihteleva määrä eritasoisia alaryhmiä
ja luontotyyppitason yksiköitä. Erotetut ryhmätason
yksiköt eivät välttämättä ole keskenään samantasoisia,
eikä ryhmätason yksiköiden muodostaminen ole ollut
täysin johdonmukaista. Esimerkiksi vyörysorat on luettu omaksi pääryhmäkseen, vaikka ne voisivat kuulua
myös tunturikallioiden ja -kivikkojen ryhmään. Luontotyyppiryhmistä on toisinaan erotettu vielä alemman
hierarkiatason ryhmiä, esimerkiksi heinäkankaiden ja

tunturiniittyjen luontotyyppiryhmästä on heinäkankaat
ja tunturiniityt erotettu erillisiksi alaryhmiksi, joista molemmista on vielä erotettu luontotyyppitason yksiköitä.
Joissakin tapauksissa alimman tason arvioidut yksiköt
ovat myös ryhmätason yksikköjä, kuten routanummet ja
tunturien hiekkapaljastumat, joista etenkin ensin mainittuun sisältyy suuri määrä vaihtelua. Myös moniin muihin luontotyyppitasolla erotettuihin yksiköihin sisältyy
paljon vaihtelua. Esimerkiksi tunturikankaiden luontotyypit (mm. variksenmarjakankaat, vaivaiskoivukankaat, mustikkakankaat) ovat ns. kollektiivityyppejä, eikä
niitä ole jaettu enää mantereisuus–mereisyys-vaihtelun
perusteella alatyyppeihin (kasvillisuustyyppeihin), vaan
kyseinen vaihtelu sisältyy erotettuun luontotyyppiin ja
on kuvattu sen maantieteellisenä vaihteluna. Pienimpiin
yksiköihin on jaettu lumenviipymien luontotyypit, jotka
vastaavat osin perinteisiä kasvillisuustyyppejä.
Luontotyyppiryhmätasolla laajimpia kokonaisuuksia
ovat tunturikankaat ja tunturikoivikot. Lumenviipymät
ja -pysymät on esimerkki pienialaisesta luontotyyppiryhmästä. Tunturien omaleimaisia kokonaisuuksia ovat
routimisen tuloksena syntyneet geomorfologiset luontotyypit kuten kuviomaat ja routanummet. Tunturiluonnolle ominainen pienipiirteisyys ja mosaiikkimainen vaihtelu aiheuttavat sen, että luontotyypit liittyvät liukuvasti
toisiinsa, ja usein voidaan erottaa luontotyyppiryhmien
sisäisiä mosaiikkityyppejä tai eri luontotyyppiryhmiin
kuuluvien tyyppien keskinäisiä yhdistelmiä eli kombinaatioita (Eurola ym. 2003). Esimerkiksi kuviomaita
tavataan sekä tunturikankailla että lumenviipymillä.
Routanummet puolestaan liittyvät usein pounikoihin,
kangasrämeisiin ja tunturikankaisiin.
Luontotyyppien uhanalaisuus on arvioitu kaikista
erotetuista luontotyyppitason yksiköistä sekä osasta
ylemmän hierarkiatason luontotyyppiryhmiä. Erilaisten mosaiikki- tai kombinaatiotyyppien uhanalaisuutta
ei ole arvioitu. Alla kuvataan tunturien uhanalaisuusarvioinnissa erotetut luontotyyppiryhmät ja niiden
luokittelu luontotyyppeihin.

pinä. Lehtomaiset tunturikoivikot ja tunturikoivulehdot
Hämet-Ahti (1963b) on kuvannut niin ikään submaritiimisina. Uhanalaisuusarvioinnissa käytetty lehtomaisten
tunturikoivikoiden ja tunturikoivulehtojen luokittelu
vastannee pääpiirteissään Hämet-Ahdin (1963b) luokittelua, ja suurruoholehdoilla tarkoitetaan Hämet-Ahdin
(1963b) tunturikoivulehtoja. Virtanen ja Eurola (2006)
erottavat ruohojen ja heinien vallitsemista tunturikoivikkotyypeistä Cornus-Myrtillus-tyypin, Nardus-tyypin,
pienruoholehdot, suurruoholehdot ja suursaniaislehdot.
Näistä kaksi viimeksi mainittua vastannevat suoraan
uhanalaisuusarvioinnissa käytetyn luokituksen samannimisiä luontotyyppejä, ja pienruoholehdot sisältynevät
arvioinnin lehtomaisiin tunturikoivikoihin.
Tunturikangaspensaikot
Tunturikangaspensaikkojen rajaaminen perustuu samoihin tekijöihin, joita käytettiin Ylä-Lapin luontokartoituksessa (Sihvo 2001). Pensaiksi luetaan 0,5–2,0 m korkeat
pensaat ja puiden taimet. Tunturikangaspensaikoista
erotetaan kolme luontotyyppiä: tunturikangaspajukot,
tunturikatajikot ja tunturikoivupensaikot. Tunturikangaspajukoissa pensaiden peittävyys on vähintään 30 %,
katajikoissa 20 % ja tunturikoivupensaikoissa 10 %.
Puuston (> 2 m) peittävyys on alle 10 %. Maa on mineraalimaata. Vaivaiskoivupensaikot on tässä yhteydessä
luettu vaivaiskoivukankaisiin. Tunturikangaspensaikot
sijaitsevat lähinnä hemioroarktisessa vyöhykkeessä.
Tunturikangaspensaikkoja suojaa talvella paksuhko
lumipeite. Lumen yläpuoliset pensaiden osat kuivuvat
usein tuulen ja kevättalven auringonpaisteen vaikutuksesta. Lumi sulaa aikaisin eikä lyhennä kasvukautta.
Tunturikangaspajukot sijoittuvat maastossa varpukankaiden ja niittyjen tai puronvarsikasvillisuuden välimaastoon. Tunturikatajikot sijoittuvat lumensuojan
suhteen vähälumisten variksenmarjakankaiden ja syvälumisten mustikkakankaiden välille. Kataja on herkkä
tuulen ja auringonpaisteen vaikutuksille kevättalvella ja
muodostaa tarkasti lumensyvyyttä ilmentäviä tasalatvakasvustoja. Tunturikoivupensaikot sijoittuvat fysiognomisesti eli rakennepiirteiltään tunturikoivikoiden ja
tunturikankaiden välille.
Tunturikankaat
Tunturikankaat on perinteisesti jaettu karuihin ja ravinteisiin tunturikankaisiin (Eurola ja Virtanen 1989; Virtanen ja Eurola 2002). Haapasaari (1988) on luokitellut
karuja tunturikankaita laajassa työssään. Ravinteisuuden ohella lumen suojavaikutus, korkeus ja mantereisuus–mereisyys-vaihtelu ovat tärkeitä ekologisia tekijöitä. Mantereisuus–mereisyys-vaihtelu vaikuttaa luontotyypin piirteisiin laajoilla alueilla liukuvasti, kun taas
lumipeitteen vahvuus ja sulamisajankohta vaikuttavat
sekä putkilokasvien että sammalten ja jäkälien esiintymiseen paikallisesti osin riippumatta mantereisuus–mereisyys-vaihtelusta. Tunturikankaiden laaja-alaisuus mahdollistaa lämpöilmastosta johtuvien korkeusvyöhyke- ja
mantereisuuden–mereisyyden aiheuttamien jaottelujen
esittämisen (Haapasaari 1988; Eurola 1978). Uhanalaisuusarvioinnissa käytetty tunturikankaiden luokittelu
perustuu etupäässä kasvupaikan ravinteisuuteen, lumen
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paksuuteen ja korkeusvyöhykkeisyyteen. Erotetut tunturikankaiden luontotyypit ovat tuulikankaat, variksenmarjakankaat, vaivaiskoivukankaat, mustikkakankaat,
kurjenkanervakankaat, kanervakankaat, liekovarpiokankaat ja lapinvuokkokankaat.
Tunturikankaat ovat niukkapuustoisia tai täysin puuttomia (latvuspeittävyys < 10 %). Maamme eteläisimpien
tunturien kangaskasvillisuus on pohjoisboreaalista. Sen
kenttäkerroksesta puuttuvat arktiset putkilokasvilajit
sekä vaivaiskoivu (Betula nana) (Haapasaari ym. 1982).
Hemioroarktisilla kankailla pohjakerroksen lajisto on
pohjoisboreaaliselle metsävyöhykkeelle ominaista.
Kenttäkerroksessa on kuitenkin jo lajeja, joita voidaan
luonnehtia arktisiksi. Vaivaiskoivu on kenttäkerroksen
tyyppilaji ja se muodostaa paikoin laajoja, yhtenäisiä
kangasmaisia pensastoja. Alaoroarktinen kasvillisuus
on lähes poikkeuksetta puutonta. Alaoroarktisen vyöhykkeen kangaskasvillisuus eroaa hemioroarktisista
kankaista erityisesti pohjakerroksen osalta. Seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja palleroporonjäkälä (Cladonia
stellaris) eivät esiinny enää runsaina (Haapasaari ym.
1982).
Mantereisten kankaiden alue sijaitsee Skandien itärinteillä ja ulottuu Enontekiöltä Inariin (Haapasaari
ym. 1982). Lievästi mereiset tunturikankaat ovat yleensä sammalpohjaisia. Varvuston peittävyys on suuri.
Ruohoja ja heinämäisiä lajeja on enemmän kuin mantereisilla kankailla. Alue rajoittuu Luoteis-Enontekiön
tunturien merenpuoleisille rinteille, vähemmässä määrin vastaaville paikoille Utsjoella. Indifferentit tunturikankaat edustavat niin kasvillisuuden rakenteen kuin
lajikoostumuksenkin puolesta mantereisten ja lievästi
mereisten kankaiden välimuotoa. Indifferenttejä kankaita esiintyy kautta Suomen tunturialueen. Runsaimmin
niitä on Peräpohjolan ja Metsä-Lapin pohjoisboreaalisilla
ja hemioroarktisilla tuntureilla, joilla ne muodostavat
paljakan vallitsevat kasvillisuustyypit. Tunturikankaita
ovat luokitelleet etenkin Haapasaari (1988), Eurola ja
Virtanen (1989; 1991), Kalliola (1939), Påhlsson (1994),
Oksanen ja Virtanen (1995), Virtanen ja Eurola (2002) ja
Nordhagen (1955).
Tunturien heinäkankaat ja tunturiniityt
Tunturien heinäkankaita ja tunturiniittyjä yhdistää heinämäisten kasvien ja ruohojen vallitsevuus. Luontotyyppien ekologiset erot voivat olla huomattavat. Tunturien
heinäkankaisiin luetaan tässä yhteydessä jäkkikankaat
ja lampaannata-tunturivihviläkankaat. Jäkkikankaat on
luonteeltaan lumenviipymien kaltainen luontotyyppi.
Lampaannata- ja tunturivihviläkankaat edustavat keskioroarktiselle vyöhykkeelle luonteenomaista, laajaalaistakin kasvillisuutta. Heinäkankaiden kasvillisuutta ovat luokitelleet mm. Påhlsson (1994) ja Virtanen ja
Eurola (2002).
Tunturiniittyjä voidaan hemi- ja alaoroarktisessa
vyöhykkeessä pitää ruohoisiin lehtoihin rinnastettavana luontotyyppinä. Niillä esiintyy pajuja, varsinkin
pienruohoniittyjä tuoreemmilla suurruohoniityillä.
Ravinteinen maaperä on ominaista niin ruoholehdoille
kuin tunturiniityille. Pajukkoiset puronvarsiruohostot
on rajattu sijainnin ja pajujen esiintymisen perusteel-

la, saniaisniityt myös sijainnin (usein vesijuotin äärellä
kivikoissa) ja kasvilajin (tunturihiirenporras Athyrium
distentifolium, isoalvejuuri Dryopteris expansa, liesu Cryptogramma crispa) mukaan. Tunturiniittyjä esiintyy niukasti Suomen karulla kallioperällä. Tunturiniittyjä ovat
tutkineet ja luokitelleet Kalela (1939), Kalliola (1939),
Virtanen ja Eurola (2002) sekä Påhlsson (1994).
Lumenviipymät ja lumenpysymät
Lumenviipymät ja -pysymät ovat tunturipaljakalla
tavattavia luontotyyppejä, joille on luonteenomaista lumipeitteen sulaminen vasta kasvukauden aikana
(lumenviipymät) tai sen säilyminen läpi kasvukauden
(lumenpysymät). Lumenviipymät eivät välttämättä aina
ole kovin paksulumisia, vaan niille on ominaista, että
lumi sulaa myöhään. Lumenviipymien esiintymiseen
ja laajuuteen vaikuttavat erityisesti maaston korkeus,
mutta myös tunturin topografiset muodot ja ekspositio.
Joillakin lumenviipymillä lumipeite voi epäsuotuisina
vuosina säilyä kesän yli, mutta sulaa taas kokonaan seuraavana vuonna. Näille lumenviipymille ei kehity erityistä lumenviipymäkasvillisuutta, vaan maa on paljasta
kivikkoa vailla sammalia ja jäkäliä. Tällaisia lumenviipymiä voitaneen pitää lumenviipymien ja lumenpysymien
välimuotoina. Lumenviipymäalueilla tavataan myös kuviomaita, kuten vuotomaita, ja ne ovat usein kivikkoisia.
Etenkin matalammilla tuntureilla ja alapaljakalla lumenviipymät sijaitsevat maastonkohdissa, joissa lumi kerrostuu paksuiksi kinoksiksi. Keski- ja yläpaljakalla ilmaston
kylmyyden vuoksi lumipeite tulee aikaisemmin ja sulaa
myöhemmin. Siksi näissä vyöhykkeissä lumenviipymien osuus on suurempi. Hemioroarktisessa vyöhykkeessä
lumenviipymät ovat harvinaisia. Lumenviipymät vaihettuvat lumensuojaisiin tunturikankaisiin, etupäässä
mustikkavaltaisiin sekä tunturiniittyihin. Uhanalaisuusarvioinnissa lumenviipymät jaetaan karuihin ja ravinteisiin. Karut lumenviipymät jaetaan edelleen vaivaispaju-,
matalasaraisiin ja -heinäisiin, karuihin pienruoho-, karuihin sammalvaltaisiin ja jääleinikkilumenviipymiin.
Ravinteiset lumenviipymät jaetaan puolestaan ravinteisiin kangasmaisiin, ravinteisiin pienruoho- ja ravinteisiin sammalvaltaisiin lumenviipymiin.
Lumenpysymiä tavataan keski- ja yläpaljakalla rinteiden painanteissa. Lumipeitteen paksuus on talvella
useita metrejä. Lumi sulaa kesän aikana huomattavasti,
mutta ei kokonaan. Lumenviipymiä ja -pysymiä ovat
kuvanneet ja luokitelleet Gjærevoll (1956), Eurola ja Virtanen (1989), Kalliola (1939), Oksanen ja Virtanen (1995),
Virtanen ja Eurola (1997; 2002) ja Påhlsson (1994).

Kuviomaat
Toinen routimisen seurauksena syntynyt luontotyyppiryhmä on kuviomaat. Ne jaetaan tässä tasamaiden
kuviomaihin ja rinteiden kuviomaihin eli vuotomaihin.
Tasamaiden kuviomaat syntyvät moreenimaille roudan
työnnön tuloksena (Johansson 2000). Ne voivat olla joko aktiivisia tai stabiileja. Routailmiöiden aiheuttamia
muotoja tavataan muun muassa tunturikankailla ja
lumenviipymillä, ja ne saattavat muodostaa vaikeasti
erotettavan tyyppimosaiikin. Virtanen ja Eurola (2002)
eivät erota kuviomaita, vaan heidän luokittelussaan
kuviomaamuodostumat sisältyvät tunturikankaisiin,
lumenviipymiin tai tunturiniitty- ja puronvarsikasvillisuuteen. Tasamaiden kuviomaita voidaan luokitella
edelleen lajittuneisiin ja lajittumattomiin kuviomaihin.
Lajittuneissa kuviomaissa routa lajittelee kivisen maaaineksen kivet kehiksi hienomman maa-aineksen ympärille. Jos maa-aines on vähäkivistä hietaa tai hiesua,
siihen voi muodostua roudan vaikutuksesta halkeamia.
Ne muodostavat niin sanottuja lajittumattomia polygoneja, monikulmioita, joilla on läpimittaa 1−2 metriä
(Seppälä 2004). Tasamaiden kuviomaat käsitellään tässä
yhtenä luontotyyppinä.
Rinteiden kuviomaat eli vuotomaat syntyvät solifluktion seurauksena, kun vedellä kyllästynyt maamassa valuu rinnettä alas painovoiman vaikutuksesta. Sitä
tapahtuu varsinkin keväällä ja alkukesällä, kun sula
maan pintakerros liikkuu vielä roudassa olevan kerroksen yläpintaa pitkin (Johansson 2000). Ohlsonin (1964)
mukaan jo 2−3° rinnekaltevuus voi aiheuttaa maamassojen liikettä. Kuitenkin vuotomaita esiintyy yleisesti vasta
rinteillä, joiden vietto on 5−20°. Kejonen (1979) erottaa
useita vuotomaiden morfologisia tyyppejä, kuten vuotomaakilvet ja terassi-kielekemaat. Vuotomaat käsitellään
tässä arvioinnissa yhtenä luontotyyppinä. Kuviomaita
ovat tutkineet muun muassa Seppälä (1987) ja Kejonen
(1979; 1997) ja niiden kasvillisuutta Rintanen (1970) ja
Heikkinen ja Kalliola (1989).
Tunturien hiekkapaljastumat
Tunturien hiekkapaljastumat ovat lähinnä tuulen kasaamis- ja kulutustyön seurauksena syntyneitä lentohiekkakinoksia eli dyynejä sekä kasvittomia maapaljastumia
eli deflaatioalueita. Näiden esiintymistä ovat kuvanneet
esimerkiksi Johansson ym. (2000) ja van Vliet-Lanoë ym.
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Routanummet
Routiminen ovat merkittävä ekologinen tekijä tunturialueella. Se on monivivahteinen ilmiö, johon vaikuttavat muun muassa maaperän kosteus, lumisuojaisuus
ja maaperän laatu. Arktisilla alueilla maaperää luokitellaan routimisilmiöiden perusteella (Washburn 1956).
Suomessa routanummet rajattiin ja määriteltiin ensimmäisen kerran routapaljakka-nimisinä alueina Ylä-Lapin
luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston
luontokartoituksessa (Sihvo 2001). Uhanalaisuusarvioinnissa päädyttiin käyttämään routanummet-nimeä, koska

luontotyyppiä esiintyy paljakan lisäksi laajasti myös tunturikoivuvyöhykkeellä. Routanummet ovat puutonta tai
lähes puutonta suon ja kivennäismaan vaihettumisaluetta. Kauempaa ne näyttävät soistuneilta alueilta, joiden
kasvillisuus on keskittynyt mättäille. Turvekerrosta ja
suosammalia ei juurikaan esiinny, joten voimakkaasti
routivat alueet luokitellaan kivennäismaiksi. Mättäillä on suovarpuja, kuten suopursua (Ledum palustre) ja
juolukkaa (Vaccinium uliginosum), metsäkasveista muun
muassa variksenmarjaa (Empetrum nigrum coll.) ja kanervaa (Calluna vulgaris). Mättäillä esiintyy myös tunturikasveja. Mättäiden välissä voi olla humusta, paljasta
kivennäismaata tai kivisiä ja vetisiä routamonttuja. Soistumisen edetessä alue voi muuttua pounikoksi (Sihvo
2001; Tynys ja Stolt 2004).

(1994). Tunturien hiekkapaljastumat käsitellään uhanalaisuusarvioinnissa yhtenä luontotyyppinä.
Tunturikalliot ja -kivikot
Kivikkoluontotyyppien yleisluokittelussa (luku 3.5) kivikot on jaettu syntytavan perusteella neljään ryhmään:
roudan nostamat, veden huuhtomat, jäätikön muodostamat sekä pakkasrapautumisen tuottamat kivikot (rakat).
Tunturialueella yleisimpiä ja laaja-alaisimpia ovat rakat
sekä roudan nostamat kivikot. Rakat ovat usein teräväsärmäisiä lohkareikkoja, jotka ovat syntyneet suoraan
kalliosta pakkasrapautumisen lohkomina. Niitä voidaan
jaotella edelleen kivilajin ravinteisuuden mukaan karuihin ja keskiravinteisiin, kalkkikivi- ja ultraemäksisiin
rakkoihin.
Tunturimaastossa tasaisilla alueilla, esimerkiksi keroilla, tunturiselänteiden harjalla tai satulakohdissa
on yleensä moreenia. Tällöin myös kivikko on pääosin
moreenista routimalla syntynyttä. Roudan moreenista
nostamissa kivikoissa kiviaines on usein hieman rakkaa
pyöristyneempää. Yleiskielessä kaikkia tunturien kivikkotyyppejä kutsutaan usein rakaksi, ja niitä on maastossa usein vaikea erottaa toisistaan. Luontotyyppien
uhanalaisuuden arvioinnissa syntytavaltaan erityyppiset tunturikivikot pidetään yhtenä kokonaisuutena ja
jaetaan sen sijaan kivilajin ravinteisuuden mukaan kolmeen luontotyyppiin.
Tunturikalliot jaetaan uhanalaisuusarvioinnissa kuten tunturikivikotkin ravinteisuuden mukaan kolmeen
luontotyyppiin. Pienialaiset tunturien kalkkikalliot ja ultraemäksiset kalliot luokitellaan samaan luontotyyppiin
vastaavan ravinteisuustason kivikkojen kanssa. Karut ja
keskiravinteiset kalliot jaetaan kaltevuuden perusteella
vielä laakeisiin kallioihin ja jyrkänteisiin. Tunturikallioiden ja -kivikkojen geologiaa ja kasvillisuutta ovat käsitelleet mm. Ohlson (1964), Sipilä (1992), Virtanen ja Väre
(1990) sekä Mäkinen ja Laine (2006).
Vyörysorat
Vyörysorat ovat syntyneet kallioiden rapautumisen seurauksena. Ne sijaitsevat tavallisesti pienialaisina tunturien rinteissä, suurissa jyrkännelaaksoissa ja kuruissa.
Niille on tyypillistä maa- ja kiviaineksen vyöryminen ja
putoaminen alas rinnettä sekä kasvipeitteen avoimuus.
Vyörysorat luokitellaan uhanalaisuusarvioinnissa kallioperän ravinteisuuden mukaan kahteen luontotyyppiin,
karuihin ja keskiravinteisiin sekä kalkkivyörysoriin.
Vyörysorien raekoko voi vaihdella huomattavasti suurehkoista lohkareista hienorakeiseen ainekseen asti. Vyörysoria ja niiden kasvillisuutta ovat luokitelleet muun
muassa Bringer (1965) sekä Virtanen ja Eurola (2002).

3.7.2

Tietolähteet ja arvioinnin toteutus

3.7.2.1

Luontotyyppien esiintymien ja
pinta-alojen tarkastelu

Uhanalaisuusarvioinnissa tunturiluontotyyppien nykyisten esiintymien sijainnin ja pinta-alojen määrittely
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perustuu pääosin Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän (2007) tietoihin ja Käsivarren suurtunturien alueella myös Eurolan ym. (2003) keräämään tutkimusaineistoon. Tämän lisäksi on hyödynnetty lukuisia julkaistuja
tutkimuksia sekä julkaisemattomia aineistoja. Niistä
keskeisimmät on lueteltu myöhemmin tässä luvussa.
Metsähallituksen kuviotietojärjestelmä (2007) muodostui keskeisimmäksi tietolähteeksi tietojen kattavuuden
ja saatavuuden perusteella.
Muutoksista luontotyyppien esiintymien määrissä
viimeisten 50 vuoden ajalta tai sitä ennen ei ole kattavia tietoja. Ainoastaan tunturimittarituhojen laajuutta
ja vaikutusta tunturikoivikoiden esiintymien määrän
muutokseen on voitu arvioida, sillä Metsähallitus kartoitti tunturimittarin 1960-luvulla aiheuttamia tuhoja
Ylä-Lapin luontokartoituksen yhteydessä 1990-luvun
loppupuolella (Sihvo 2002). Näistä on kerrottu tarkemmin luvussa 3.7.3 ja loppuraportin osan 2 luontotyyppikuvausten yhteydessä. Tietoaineistojen puutteen vuoksi
asiantuntija-arvion osuus oli merkittävä tunturiluontotyyppien määrällisten muutosten tarkastelussa.
Metsähallituksen SutiGis-kuviotietojärjestelmään
(2007) on tallennettu kuviotiedot Metsähallituksen hallinnassa olevilta maa- ja vesialueilta. Osalla näistä alueista kuviotiedot sisältävät myös ns. luontotyyppitiedot
(biotooppitiedot), osalla alueista luontotyyppitietoja ei
ole. Pääsääntöisesti kaikilta erämaa-alueilta, kansallisja luonnonpuistoista sekä muilta suojelualueilta on jo
kartoitettu tai tullaan kartoittamaan luontotyyppitiedot.
Sen sijaan talousmetsistä luontotyyppitietoja ei ole.
Luontotyyppitiedoilla kuvataan luontotyypin ominaisuuksia, joita ovat muun muassa inventointiluokka
ja sitä tarkentavat lisämääreet, puuston latvuspeittävyys, luontodirektiivin luontotyyppi sekä tieto luontotyypin geomorfologiasta (Eeronheimo 1996; Tuominen
ym. 2001; Metsähallitus 2007). Luontotyyppitiedot ovat
maastossa arvioituja tai ilmakuvilta tulkittuja.
Luontotyyppitietoja on kerätty Ylä-Lapin ja Urho
Kekkosen kansallispuiston alueelta Ylä-Lapin luontokartoituksessa vuosina 1996–2000 ja sen jälkeen muualla
Lapissa toteutettuna luontotyyppi-inventointina (kuva
58). Luontokartoituksessa on hyödynnetty Kevon luonnonpuiston ns. vanhalla osalla 1980-luvun alkupuolella
tehtyä kasvillisuus- ja kasvistokartoitusta (Heikkinen
ja Kalliola 1988; 1989). Metsäntutkimuslaitos teki kasvillisuuskartoituksen 1980–1990-lukujen vaihteessa Pallas–Ounastunturin kansallispuistossa (Eeronheimo ym.
1992). Kartoitustiedot täydennettiin luontotyyppitiedoilla Metsähallituksen vuonna 2003 tekemässä inventoinnissa, ja tiedot tallennettiin kuviotietojärjestelmään.
Metsähallituksen metsätalouskäytössä olevista metsistä kuviotietojärjestelmään on tallennettu lähinnä hakkuuta ja metsänhoitoa palvelevia tietoja. Näiltä alueilta
ei ole luontotyyppitietoja (kuva 58). Metsähallitus tulee
inventoimaan Kilpisjärven alueen luontotyyppitiedot
vuosina 2008–2009 ja ne tallennetaan myöhemmin kuviotietojärjestelmään.
Tunturialueista vain pieni osa sijaitsee metsätalouskäytössä olevilla alueilla tai yksityismailla. Tunturialueilla luontotyyppitietojen kattavuus on siten lähes 100 %.
Luontotyyppi-inventoinnin valmistuessa saadaan ar-

Ylä-Lapin luontokartoitus
Luontotyyppi-inventointi (inventoimatta)
Luontotyyppi-inventointi (inventoitu)
Metsätalouskuviot, ei biotooppitietoja
Yksityinen tai muu omistajaryhmä

Kuva 58. Luontotyyppi-inventoinnin tilanne Pohjois-Lapissa
vuonna 2007, jolloin kartalla punaisella merkityt alueet olivat
vielä inventoimatta. Metsähallituksen talousmetsistä ja yksityismailta ei ole saatavissa luontotyyppitietoja.

Eurolan ym. (2003) Käsivarren suurtuntureilta keräämä tutkimusaineisto oli merkittävä tietolähde erityisesti
Käsivarressa esiintyvien luontotyyppien levinneisyyden
ja pinta-alojen tarkastelussa. Aineisto perustuu Käsivarren suurtuntureilla 1990-luvulla tehtyyn kasvillisuuskartoitukseen, jossa kasvillisuus kartoitettiin linjainventointina satunnaisotannalla valituilta tutkimusruuduilta.
Kasvillisuudesta erotettiin homogeeniset luontotyypit,
mutta myös mosaiikki- ja yhdistelmätyypit. Linjainventoinnin perusteella laskettiin luontotyyppien suhteelliset osuudet tutkimusruuduilla, ja tulosten avulla tehtiin
arvio koko kartoitusalueen luontotyyppien osuuksista
ja pinta-aloista. Linjainventointien tiedot on tallennettu
Suomen ympäristökeskuksen luontoyksikössä säilytettävään tietokantaan. Eurolan ym. (2003) suurtuntureilta
erottamat luontotyypit rinnastettiin tässä työssä käytettyihin luontotyyppeihin. Homogeeniset kasvillisuustyypit voitiin rinnastaa varsin hyvin luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnin luontotyyppeihin. Mosaiikkija yhdistelmätyyppien rinnastus tehtiin pääsääntöisesti siten, että pinta-ala jaettiin puoliksi mosaiikki- tai
yhdistelmätyypin muodostavien kasvillisuustyyppien kesken. Uhanalaisuusarvioinnin tunturikankaiden
luontotyyppien pinta-alatiedot perustuvat pitkälti suurtunturien aineiston perusteella laskettuihin yleistyksiin
koko tunturialueelle. On huomattavaa, että Käsivarressa
luontotyyppien esiintymissuhteet poikkeavat muusta
tunturialueesta, minkä vuoksi pinta-alatiedot ovat monilla luontotyypeillä suuntaa-antavia. Tunturikankaiden
pinta-aloja tarkastellaan enemmän Tynyksen (2008) laatimassa erillisessä selvityksessä.
Käsivarressa sekä kasvistoltaan että kasvillisuudeltaan paljon tutkittuja alueita ovat myös Malla ja Saana.
Metsäntutkimuslaitos teki Mallan luonnonpuistossa
luontotyyppi- ja kasvistokartoituksen 2000-luvun alkupuolella (Jokinen 2005). Kauhasen ja Mattssonin (2005)
Mallan luonnonpuistosta laatimaa luontotyyppikarttaa
käytettiin apuna luontotyyppien esiintymisen ja määrän
selvittämisessä. Saanan luonnonsuojelualueesta on laadittu kasvillisuuskartta (Virtanen 1992), joka perustuu
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vokasta lisätietoa tunturiluontotyyppien esiintymisestä
myös eteläisimmillä tuntureilla.
Tunturialue jaettiin tunturikoivuvyöhykkeeseen ja
tunturipaljakkaan luontotyyppien pinta-alojen ja esiintymien sijainnin selvittämiseksi (Sihvo ym. 2007):
• Tunturipaljakalla tarkoitetaan tässä alueita, jotka
ovat tietyn korkeuden yläpuolella merenpinnasta
(min. 280–500 m) ja joilla puuston latvuspeittävyys on alle 10 %.
• Tunturikoivuvyöhyke sijaitsee alueella, jotka
sijaitsevat edellä mainitun minimikorkeuden
alapuolella ja tunturikoivua esiintyy puulajina.
Seuraavassa vaiheessa hakuehtoja tarkentamalla sekä tunturikoivuvyöhyke että tunturipaljakka jaettiin ns.
ositteiksi (18 kpl), esimerkiksi tunturikoivuvyöhykkeellä
tunturikoivikoihin, niukkapuustoisiin kivennäismaihin,
routanummiin, kivikoihin ja kallioihin.
Edelleen hakuehtoja tarkentamalla ositteet jaettiin
luontotyypeiksi (46 kpl). Puuttomien ja niukkapuustoisten kivennäismaiden pinta-alojen laskenta jouduttiin suorittamaan määrätyssä järjestyksessä, koska variksenmarjakankaiden pinta-ala täytyi laskea tavalla,
jossa ylemmän hierarkiatason karuista tunturikankaista
vähennettiin muut alemman hierarkiatason karut tunturikangasluontotyypit. Ilman tiettyä järjestystä yksi
kuvio saattoi ohjautua kahteen tunturiluontotyyppiin
(ks. Sihvo ym. 2007).
Metsähallituksen kuviotietojärjestelmässä (2007) on
tässä määritellyltä tunturialueelta kuviotietoja noin 1,7
miljoonalta hehtaarilta, josta tunturikoivuvyöhykettä on
831 000 hehtaaria ja tunturipaljakkaa 842 000 hehtaaria
(Sihvo ym. 2007). Edellä mainitut pinta-alat sisältävät
myös pääosan tunturien suo-, ranta- ja vesialueista.
Tunturien asiantuntijaryhmän arvioimien tunturiluontotyyppien kokonaisala on 1,3 milj. hehtaaria.
Suurimmalta osalta tunturialueesta oli kattavat luontotyyppitiedot. Ainoastaan eteläisimpien tunturikan-

kaiden ja -koivikoiden sekä Kilpisjärven alueen luontotyyppitiedot puuttuivat. Monia pienialaisia ja harvinaisia luontotyyppejä, kuten tunturien saniaislehtoja ja
-niittyjä, lapinvuokkokankaita sekä kalkkivyörysoria, ei
voitu määrittää kuviotietojärjestelmästä. Näiden luontotyyppien pinta-alat arvioitiin asiantuntijatyönä.
Kuvioilta, joilta luontotyyppitiedot puuttuivat, ei ollut mahdollista:
• Erottaa kallioita louhikoista ja kivikoista.
• Erottaa korkeustiedon perusteella paljakkaa ja
tunturikoivuvyöhykettä. Korkeustiedon sijaan
tunturikoivuvyöhykkeeksi rajattiin lakimaan
kitumaakuviot ja paljakaksi lakimaan joutomaakuviot.
• Määrittää routanummia.
Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän luontotyyppitieto oli tämän työn tarpeisiin laadultaan ja kattavuudeltaan varsin hyvä. Tässä selvityksessä pinta-alojen
laskentamenetelmänä käytettiin tietokantaan tehtyjä
SQL-kyselyjä. Sen etuna on kyselyjen helppo toistettavuus (Sihvo ym. 2007).

3.7.2.2

ilmakuvatulkintaan ja alueella tehtyihin maastotarkistuksiin. Pinta-alat Saanan luonnonsuojelualueen luontotyypeille arvioitiin kasvillisuuskartan perusteella.
Uhanalaisuusarviointia varten tehdyillä erillisillä
paikkatietoanalyyseillä verrattiin Kevon luonnonpuiston kasvillisuuskartan (Heikkinen ja Kalliola 1989)
tietoja ja Eurolan ym. (2003) tutkimusaineistoa Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän tietoihin ja CORINE
2000 -maanpeiteaineistoon (Suomen ympäristökeskus
2007). Tämän Suomen ympäristökeskuksessa tehdyn
maanpeiteaineiston avulla toivottiin pystyttävän selvittämään tunturialueiden esiintymistä ja pääluokkien
pinta-aloja. Luokitus sisältää 44 maanpeiteluokkaa ja se
poikkeaa merkittävästi perinteisistä kasvillisuusluokituksista, minkä vuoksi sitä ei voi käyttää tarkempiin
analyyseihin. CORINE 2000 -maanpeiteaineistossa erotetuista maanpeiteluokista lähinnä luonnonniityt, varvikot ja nummet, harvapuustoiset alueet tunturissa sekä
niukkakasvustoiset kangasmaat kuvaavat tunturialueita. CORINE 2000 -aineiston suurpiirteisen luokituksen
takia vertailut Kevon ja Käsivarren kartoitusaineistoihin
jäivät lähinnä visuaaliselle tasolle, eikä CORINE 2000
-aineistoa käytetty varsinaiseen tunturiluontotyyppien
arviointityöhön.
Muista aineistoista tunturiluontotyyppien pinta-alojen arvioinnissa on käytetty karujen tunturikankaiden
osalta etenkin Haapasaaren (1988) laajaa tutkimustyötä.
Lisäksi eteläisten tunturikankaiden esiintymisen ja laajuuden selvittämisessä on käytetty muun muassa Riisitunturilta ja Iso-Syötteeltä (Mikkonen-Keränen 1986)
kerättyjä aineistoja. Käsivarren tunturikankaista on Eurolan ym. (2003) tutkimuksen lisäksi lukuisia muita paljakan kasvillisuutta käsitteleviä julkaisuja (mm. Virtanen
ja Väre 1990; Piirainen ja Piirainen 1991; Lammes 1991;
Oksanen ja Virtanen 1995; Virtanen ym. 2003). Tunturikoivikoiden esiintymisen keskeisenä tietolähteenä käytettiin Hämet-Ahdin (1963b) laajaa julkaisua pohjoisen
Fennoskandian tunturikoivikoista. Lisäksi hyödynnettiin lukuisia muitakin julkaisuja (mm. Kalliola 1939; 1941;
Mikkola ja Sepponen 1986). Myös Ylä-Lapin erämaiden
ja suojelualueiden luontoa ja käyttöä koskevia julkaisuja
(mm. Kajala 1999; 2004; Tynys 1995) on käytetty apuna
luontotyyppien arvioinnissa. Uhanalaisuusarvioinnin
käytössä on ollut myös monia julkaisemattomia kartoitusaineistoja suojelualueilta ja erämaista.
Kallioisten ja kivikkoisten luontotyyppien ja tunturien hiekkapaljastumien pinta-alojen selvittäminen perustui pääosin Metsähallituksen kuviotietojärjestelmään.
Lisäksi tukena käytettiin monia näitä luontotyyppejä
käsitteleviä julkaisuja (mm. Seppälä 1974; Johansson ym.
2000; Johansson ja Kujansuu 2005; Kotilainen 2004). Tiedot ultraemäksisistä ja kalkkipitoisista luontotyypeistä
ovat Metsähallituksen kuviotietojärjestelmässä hyvin
puutteelliset. Näiden luontotyyppien esiintymisen ja
pinta-alojen määrittämisessä käytettiin hyväksi kallioperä- ja peruskarttoja (Meriläinen 1965; Lehtovaara 1995) ja
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) julkaisemattomia
aineistoja sekä muita julkaisuja (mm. Ohlson 1957).
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Luontotyyppien laadun tarkastelu
Luontotyyppien laadullisten muutosten tarkastelussa
asiantuntija-arvion osuus oli hyvin merkittävä. Luontotyyppien rakenteessa, toiminnassa ja lajistossa viimeisen
50 vuoden aikana tapahtuneista muutoksista ei ole kattavaa seurantatietoa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
(RKTL) ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) ovat selvittäneet
porolaidunten kuntoa laiduninventointien avulla 1970luvulta lähtien (mm. Kautto ym. 1986; Mattila ja Helle
1978), mutta vasta 1980-luvulta lähtien porolaiduninventointia on tehty systemaattisemmin (Mattila 1988;
1996; 2006a, 2006b; Kumpula ym. 1997; 2004a; 2006).
Uhanalaisuusarvioinnissa selvitettiin porojen kesä- ja
talvilaidunalueiden sijaintia suhteessa eri luontotyyppien esiintymiseen sekä luontaisesti jäkäläisten kuivien ja
karujen luontotyppien ekologista tilaa RKTL:n laiduninventointitietojen (Kumpula ym. 2004a; 2006) avulla.
Asiantuntijaryhmä tarkasteli myös porolaidunnuksen
vaikutuksia eri luontotyyppeihin. Porolaidunnusta ja
sen vaikutuksia on kuvattu laajemmin luvussa 3.7.3.2
sekä Kumpulan (2006) ja Kumpulan ja Virtasen (2007)
tätä työtä varten tuottamissa monisteissa.
Tulevaisuudessa tapahtuvien luontotyyppien laadullisten muutosten tarkastelemiseksi tunturien asiantuntijaryhmä laati selvityksen ilmastonmuutoksen
mahdollisista vaikutuksista. Selvityksessä on tarkasteltu
erilaisilla malleilla, miten ilmaston lämpeneminen muuttaa tunturiluontoa Suomessa ja millaisia vaikutukset tulisivat olemaan eri luontotyypeillä. Tämä tarkastelu on
luvussa 3.7.3.3.

3.7.2.3

Arvioinnissa sovelletut kriteerit

Arvioitavia tunturiluontotyyppejä oli 46 kymmenessä
luontotyyppiryhmässä. Kaikki tunturiluontotyyppien
esiintymät sijaitsevat Pohjois-Suomessa. Uhanalaisuusarvio tehtiin kaikille erotetuille luontotyypeille. Luontotyyppiryhmistä ei arvioitu tunturikangaspensaikkoja,
tunturien heinäkankaita ja tunturiniittyjä, lumenviipymiä ja -pysymiä sekä tunturikallioita ja -kivikoita. Nämä
ryhmät katsottiin niin heterogeeniksi tai muuten liian
eritasoisiksi kokonaisuuksiksi, ettei niiden uhanalaisuuden arviointia katsottu ryhmätasolla tarkoituksenmukaiseksi. Tunturien heinäkankaat, tunturiniityt, lumenviipymät ja lumenpysymät arvioitiin kuitenkin omina
alaryhminään (luku 3.7.3).
Uhanalaisuuden arvioinnissa käytettiin lähes kaikille
luontotyypeille sekä kriteeriä A (määrän kehitys) että B
(laadun kehitys). Kriteeriä B ei käytetty routanummille,
tunturien hiekkapaljastumille eikä lumenpysymille, sillä
tiedot näiden luontotyyppien laadun kehityksestä ovat
erityisen puutteelliset. Yleisyyslievennys tehtiin neljälle
ja harvinaisuuskorotus 11 luontotyypille. Yleisyyslievennyksen saaneista luontotyypeistä pienialaisimmankin
kokonaispinta-ala on yli 100 000 hehtaaria. Harvinaisuuskorotuksen saaneista luontotyypeistä laaja-alaisim-

mankin pinta-ala oli vain runsaat 200 hehtaaria. Suoraan
kriteereistä saatavaa uhanalaisuusluokkaa korjattiin
asiantuntija-arviona liekovarpiokankailla ja tunturien
suurruoholehdoilla.

3.7.2.4

Luontotyyppikarttojen tuottaminen

3.7.3

Tunturiluontotyyppien uhanalaisuus

3.7.3.1

Uhanalaisuus ja sen syyt
Tunturien arvioinnissa tarkastellut luontotyyppiryhmät
(10) ja luontotyypit (46) esiintyvät vain Pohjois-Suomessa ja siten Pohjois-Suomen ja koko maan arviot ovat yhtenevät (taulukko 21).
Uhanalaisuusluokat
Erotetuista 46 tunturiluontotyypistä 15 % (7 luontotyyppiä) arvioitiin uhanalaisiksi (kuva 59a). Uhanalaisiin
tunturiluontotyyppeihin sisältyy sekä tunturikoivuvyöhykkeen että paljakan luontotyyppejä. Uhanalaiset luontotyypit sijoittuvat luokkiin EN (erittäin uhanalainen) ja
VU (vaarantunut). Korkeimpaan uhanalaisuusluokkaan
CR (äärimmäisen uhanalainen) ei arvioitu kuuluvaksi yhtään tunturiluontotyyppiä. Erittäin uhanalaisiksi
arvioitiin lumenpysymät, joiden esiintymien määrä on
vähentynyt 1950-luvulta voimakkaasti ja vähenemisen
arvioidaan kiihtyvän tulevaisuudessa suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Vaarantuneita luontotyyppejä ovat
variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikot, variksenmarjatunturikoivikot, tuulikankaat, kanervakankaat, lapinvuokkokankaat ja ravinteiset sammalvaltaiset lumen-
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Tunturit

Tunturialueiden sijainnista on olemassa vanhoja karttoja, muun muassa Kalliolan (1939) tunturikasvillisuuskartta, joka perustuu pääosin Suomen kartastossa
(1925) julkaistuun kasvillisuuskarttaan. Luontotyyppien
uhanalaisuusarviointia varten Kalliolan kartta digitoitiin
Suomen ympäristökeskuksen luontoyksikössä, ja näin
saatua paikkatietoaineistoa käytettiin tunturiluontotyyppien levinneisyyden selvittämisessä etenkin eteläisillä erillistuntureilla.
Tunturiluontotyyppien levinneisyyskartat (osa 2, luku 8) pohjautuvat pääosin Metsähallituksen kuviotietojärjestelmään (2007), josta pinta-alatietojen yhteydessä
kuvattujen hakuehtojen avulla (luku 3.7.2.1) on haettu
arviointityössä erotettujen luontotyyppien sijaintitiedot.
Levinneisyyskarttojen tuottamista järjestelmästä koskevat samat rajoitteet kuin pinta-alahakujakin. Kaikkien
luontotyyppien sijaintitietoa ei ole saatavilla, esimerkiksi
lajiston runsaussuhteiden perusteella erotettuja luontotyyppejä ei ole mahdollista erottaa. Koska kuviotietojärjestelmän tiedot ovat osin puutteellisia, on useissa
tapauksissa järjestelmästä suoraan tuotettuja karttoja
muokattu asiantuntijatiedon perusteella, ja osa kartoista
tuotettiin yksinomaan asiantuntijatiedon pohjalta. Levinneisyyskarttoja laadittiin luontotyypeistä 30 kpl ja luontotyyppiryhmistä 7 kpl. Yhteensä 25 levinneisyyskarttaa
korjattiin ja täydennettiin asiantuntijatiedon pohjalta.
Kymmenen levinneisyyskarttaa on tuotettu ainoastaan
asiantuntijatiedon perusteella. Yhteensä 16 luontotyypille ei laadittu karttaa ollenkaan, koska riittävän tarkkoja
tietoja esiintymisestä ei ollut.
Kuviotietojärjestelmästä tuotettuihin karttoihin asiantuntijatyönä tehdyt muutokset ovat kuitenkin useimmissa tapauksissa, erityisesti laaja-alaisilla luontotyypeillä, vähäisiä suhteutettuna pinta-alaan. Asiantuntijatiedon osuus oli tärkeä etenkin monien pienialaisten
ja harvinaisten luontotyyppien, kuten saniaisniittyjen
ja ultraemäksisten kallioiden ja kivikkojen esiintymien selvittämisessä. Asiantuntijatietona on täydennetty
etenkin Enontekiön Käsivarren luoteisosan tietoja, koska kyseinen alue oli Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa vuoden 2007 loppuun asti, eikä Metsähallituksen
kuviotietojärjestelmässä ole tietoja tältä alueelta. Myös
muualta tunturialueelta kuviotietojärjestelmän tietoja on
täydennetty lukuisten asiantuntijoilta saatujen julkaisemattomien tietojen perusteella. Täydennyksiä tehtiin
kaikkien erämaiden ja kansallispuistojen, Kevon luonnonpuiston ja eteläisimpien tunturialueiden osalta.
Joidenkin luontotyyppien (mm. jääleinikkilumenviipymät, lapinvuokkokankaat) mahdollista esiintymistä
tarkasteltiin luontotyypille ominaisten kasvilajien esiin-

tymisen avulla. Lajien esiintymätiedot selvitettiin Suomen putkilokasvien levinneisyyskartastosta (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2007). Lisäksi käytettiin Lapin
tutkimuslaitos Kevon kasvirekisterin tietoja ja muuta
kasvimuseoiden arkistotietoa.
Kullekin luontotyypin levinneisyyskartalle on merkitty ne 10 km x 10 km -ruudut, joissa kyseistä luontotyyppiä esiintyy. Levinneisyyskartoilla on ilmoitettu
luontotyypin esiintymisrunsaus kyseisessä ruudussa.
Runsaus on ilmoitettu kolmessa luokassa sen mukaan,
kuinka suuri osuus (%) luontotyypin kokonaispinta-alasta sijoittuu kyseessä olevalle ruudulle. Runsausluokkien
raja-arvot ovat luontotyyppikohtaisia. Ruudut on merkitty määritteellä "esiintyy" silloin, kun esiintymätiedot
perustuvat vain tai enimmäkseen asiantuntijatietoon,
eikä esiintymien pinta-aloista ole tarkkoja tietoja. Runsausluokkien pinta-alaosuudet on laskettu ainoastaan
Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän tiedoista, ja joissakin tapauksissa "esiintyy" -ruuduissa voi olla suurin
osa luontotyypin kokonaispinta-alasta, vaikkei se ilmene
kartalta.
Levinneisyyskarttojen tarkastelussa on otettava huomioon, että luontotyyppien esiintymätietojen lähteet
olivat vaihtelevia ja useimmat kartoista ovat Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän (2007) ja asiantuntija-arvioinnin yhdistelmiä. Niilläkin kartoilla, jotka perustuvat
pääosin Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään, ovat
hakuehtojen antamat tulokset usein suuntaa-antavia, eivätkä levinneisyyskartat välttämättä vastaa täysin luontotyyppien todellista levinneisyyskuvaa.

Taulukko 21. Tunturiluontotyyppien uhanalaisuusluokat, uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät. Tunturien luontotyypit esiintyvät vain PohjoisSuomessa ja siten Pohjois-Suomen ja koko maan arviot ovat yhtenevät, ja arvioinnin tulokset esitetään tässä vain kerran. Arviotaulun tulkinta
ja uhanalaistumisen syiden ja uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa.
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Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

8.1 Tunturikoivikot
8.1.1 Kuivat ja kuivahkot tunturikoivikot
8.1.1.1 Variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikot
8.1.1.2 Variksenmarja-jäkälä-seinäsammal-tunturikoivikot
8.1.1.3 Variksenmarja-mustikka-tunturikoivikot
8.1.2 Tuoreet tunturikoivikot
8.1.2.1 Variksenmarjatunturikoivikot
8.1.2.2 Ruohokanukka-variksenmarja-mustikka-tunturikoivikot
8.1.2.3 Ruohokanukka-mustikka-tunturikoivikot
8.1.3 Lehtomaiset tunturikoivikot ja tunturikoivulehdot
8.1.3.1 Lehtomaiset tunturikoivikot
8.1.3.2 Tunturien suurruoholehdot
8.1.3.3 Tunturien suursaniaislehdot
8.2 Tunturikangaspensaikot
8.2.1 Tunturikangaspajukot
8.2.2 Tunturikatajikot
8.2.3 Tunturikoivupensaikot
8.3 Tunturikankaat
8.3.1 Karut tunturikankaat
8.3.1.1 Tuulikankaat
8.3.1.2 Variksenmarjakankaat
8.3.1.3 Vaivaiskoivukankaat
8.3.1.4 Mustikkakankaat
8.3.1.5 Kurjenkanervakankaat
8.3.1.6 Kanervakankaat
8.3.1.7 Liekovarpiokankaat
8.3.2 Ravinteiset tunturikankaat
8.3.2.1 Lapinvuokkokankaat
8.4 Tunturien heinäkankaat ja tunturiniityt
8.4.1 Tunturien heinäkankaat
8.4.1.1 Jäkkikankaat
8.4.1.2 Lampaannata-tunturivihviläkankaat
8.4.2 Tunturiniityt
8.4.2.1 Tunturien pienruohoniityt
8.4.2.2 Tunturien suurruohoniityt
8.4.2.3 Pajukkoiset puronvarsiruohostot
8.4.2.4 Tunturien saniaisniityt
8.5 Lumenviipymät ja lumenpysymät
8.5.1 Lumenviipymät
8.5.1.1 Karut lumenviipymät
8.5.1.1.1 Vaivaispajulumenviipymät
8.5.1.1.2 Matalasaraiset ja -heinäiset lumenviipymät
8.5.1.1.3 Karut pienruoholumenviipymät
8.5.1.1.4 Karut sammalvaltaiset lumenviipymät
8.5.1.1.5 Jääleinikkilumenviipymät
8.5.1.2 Ravinteiset lumenviipymät
8.5.1.2.1 Ravinteiset kangasmaiset lumenviipymät
8.5.1.2.2 Ravinteiset pienruoholumenviipymät
8.5.1.2.3 Ravinteiset sammalvaltaiset lumenviipymät
8.5.2 Lumenpysymät

Laatu (B)

Luontotyyppi / ryhmä
8 Tunturit

Määrä (A)

Pohjois-Suomi = Koko Suomi

Uhanalaistumisen syyt

3

3

y

NT

Yl

Yl, I

3
4
5

2
3
3

y
y
y

VU
NT
NT

Yl
Yl
Yl

Yl, I
Yl, I
Yl, I

5
5
5

4
4
4

h
-

VU
NT
NT

Yl, Ku, R
Yl, Ku, R
Yl, Ku, R

Yl, Ku, R, I
Yl, Ku, R
Yl, Ku, R

5
5
5

4
3
5

h

NT Yl
NT* Yl, R, Ku
NT S

Yl
Yl, R, Ku

5
5
5
5

4
5
4
3

y

NT
LC
NT
NT

Yl

Yl

Yl
Yl, Ku

Yl, I
Yl, Ku, I

5
5
5
5
5
3
4

3
3
4
4
4
3
3

y
-

VU
NT
NT
NT
NT
VU
NT*

Yl, Ku
Yl, Ku
Yl
Yl
Yl
R, Ku
Ku, Yl

Yl, Ku
Yl, Ku
Yl, I
Yl, I
Yl, I
R, Ku, I
Ku, Yl, I

5

4

h

VU

Yl

Yl, Ku, I

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

h
h

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT

S

I
I
I
I, Yl
I
Yl, I

4

4

-

NT

5
5
4
4
5

5
5
4
4
4

-

5
5
4
2

5
5
4
-

h
h
h
-

Uhkatekijät

S
I

I, Yl

LC
LC
NT
NT
NT

I
I
Yl

I
I
I
I
Yl, I

NT
NT
VU
EN

S
S
I
I

I
I
I, Yl
I
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Määrä (A)

Laatu (B)

Yleisyys / harvinaisuus

Kokonaisarvio

Pohjois-Suomi = Koko Suomi

5
5
5
5

5
5
5
-

-

LC
LC
LC
LC

8.8 Tunturien hiekkapaljastumat

5

-

-

LC

8.9 Tunturikalliot ja -kivikot
8.9.1 Tunturien karut ja keskiravinteiset laakeat kalliot
8.9.2 Tunturien karut ja keskiravinteiset jyrkänteet
8.9.3 Tunturien kalkkikalliot ja -kivikot
8.9.4 Tunturien ultraemäksiset kalliot ja kivikot
8.9.5 Tunturien karut ja keskiravinteiset kivikot
8.10 Vyörysorat
8.10.1 Karut ja keskiravinteiset vyörysorat
8.10.2 Kalkkivyörysorat

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

h
h
h

LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC
NT

Luontotyyppi / ryhmä
8.6 Kuviomaat
8.6.1 Tasamaiden kuviomaat
8.6.2 Rinteiden kuviomaat eli vuotomaat
8.7 Routanummet

viipymät. Näiden luontotyyppien uhanalaisuuden syinä
ovat esiintymien määrän väheneminen tai laadun heikentyminen ja joissakin tapauksissa näihin yhdistettynä
myös luontotyypin harvinaisuus.
Noin puolet erotetuista luontotyypeistä arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) ja noin kolmasosa säilyviksi (LC)
(kuva 59a). Säilyviä luontotyyppejä ovat muun muassa
pääosa tunturien heinäkankaiden, tunturiniittyjen sekä
tunturikallioiden ja -kivikoiden luontotyypeistä, tunturikatajikot, routanummet, kuviomaiden luontotyypit ja
tunturien hiekkapaljastumat.
Uhanalaisten tunturiluontotyyppien pinta-alaosuus
on 11 % (noin 150 000 hehtaaria) tarkastellusta tunturiluontotyyppien kokonaispinta-alasta (kuva 59b). Pinta-

a) Osuus luontotyyppien lukumäärästä

Uhanalaistumisen syyt

Uhkatekijät
I
I
I
I

Yl
S
S

S

Ku

alan perusteella laskettu uhanalaisten luontotyyppien
osuus on hieman pienempi kuin luontotyyppien lukumäärän mukaan laskettu. Erittäin uhanalaisten lumenpysymien pinta-ala on vähäinen, vain alle prosentin
koko tarkastelupinta-alasta. Myös vaarantuneiden variksenmarjatunturikoivikoiden, lapinvuokkokankaiden ja ravinteisten sammalvaltaisten lumenviipymien
kokonaispinta-alat ovat hyvin pieniä. Vaarantuneista
luontotyypeistä kokonaispinta-alaltaan suurin on variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikot. Niiden ala, 124 000
hehtaaria, kattaa valtaosan uhanalaisten luontotyyppien
pinta-alasta. Silmälläpidettävien tunturiluontotyyppien
pinta-alaosuus on lähes 80 % (noin 1,0 milj. hehtaaria)
tarkastellusta kokonaispinta-alasta. Osuus on selvästi

b) Osuus luontotyyppien kokonaispinta-alasta
EN < 1 %

EN 2 %

VU 11 %

VU 13 %

LC 12 %

LC 33 %

NT 77 %

Kuva 59. Tunturiluontotyypit eri uhanalaisuusluokissa. Uhanalaisuusluokkiin kuuluvien luontotyyppien osuus a) erotettujen
luontotyyppien lukumäärästä (n=46) ja b) luontotyyppien kokonaispinta-alasta (kokonaisala = 1,3 milj. ha).
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Tunturit

NT 52 %

suurempi kuin tarkasteltaessa luontotyyppien lukumääriä. Silmälläpidettäviksi onkin arvioitu useimmat
tunturien laaja-alaiset luontotyypit, kuten variksenmarjakankaat noin 450 000 hehtaaria, variksenmarja-jäkäläseinäsammal-tunturikoivikot lähes 260 000 hehtaaria ja
variksenmarja-mustikka-tunturikoivikot runsas 100 000
hehtaaria. Niin ikään silmälläpidettäviä mustikka-, kurjenkanerva- ja vaivaiskoivukankaita tavataan kaikkia yli
50 000 hehtaaria. Säilyvien luontotyyppien kokonaisala
on noin 155 000 hehtaaria, mikä on vain 12 % tarkastellusta alasta.
Noin puolella arvioiduista tunturien luontotyypeistä
esiintymien kokonaispinta-ala jää alle tuhannen hehtaarin. Näistä useimmat ovat silmälläpidettäviä tyyppejä.
Harvinaisimpia silmälläpidettävistä ovat tunturien saniaisniityt ja suurruohoniityt, suursaniaislehdot, kalkkivyörysorat, kalkkikalliot ja -kivikot sekä ravinteiset
pienruoholumenviipymät ja ravinteiset sammalvaltaiset
lumenviipymät, joista kunkin pinta-ala on alle 100 hehtaaria. Myös säilyvissä luontotyypeissä on melko pienialaisia luontotyyppejä, joiden kokonaisala jää alle 1 000
hehtaarin. Tällaisia ovat muun muassa tunturien karut ja
keskiravinteiset jyrkänteet sekä rinteiden kuviomaat.
Yhtäkään tunturien luontotyyppiryhmistä ei arvioitu
uhanalaiseksi. Silmälläpidettäviksi ryhmiksi arvioitiin
tunturikoivikot, tunturikankaat ja lumenviipymät. Ryhmätason tarkastelun ja tulosten tulkinnan tekee luontotyyppitason tarkastelua ongelmallisemmaksi tässä se,
että eri arviointiyksiköiden lukeminen ryhmätasoille on
ollut jossain määrin vaihtelevaa, eikä kaikkien ryhmätason yksiköiden uhanalaisuutta ole erikseen arvioitu.
Toisaalta myös luontotyyppien erottamisen tarkkuustaso eri ryhmien sisällä on vaihdellut (ks. luku 3.7.1). Tulosten luontotyyppiryhmittäisestä tarkastelusta ilmenee
kuitenkin, että kaikki erotetut tunturikoivikoiden ja tunturikankaiden luontotyypit ovat joko silmälläpidettäviä
tai vaarantuneita (kuva 60). Koko tunturiluontoa ja sen
tilaa ajatellen tämä on merkittävää, sillä mainitut luontotyyppiryhmät ovat tyypillisintä, vallitsevaa tunturiluontoa. Tunturikankaiden osuus tunturiluontotyyppien
kokonaisalasta on noin 50 % ja tunturikoivikoidenkin
noin 37 %.

Tunturiluonnon tilan kuvaajina sekä luontotyyppien
lukumäärään että pinta-alaan pohjautuvat tarkastelutavat ovat hyödyllisiä ja muodostavat yhdessä hyvän
kokonaiskuvan (kuva 59). Uhanalaisten luontotyyppien
lukumäärien tarkastelussa voivat korostua pienialaiset
ja harvinaiset, luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittävät luontotyypit. Tunturiluonnon pinta-alan jakautuminen eri uhanalaisuusluokkiin puolestaan kuvaa
luonnon tilaa laaja-alaisemmin.
Yleisyys ja harvinaisuus
Uhanalaisuuden arviointimenetelmän mukaan arvioinnissa oli mahdollista tehdä luontotyypin yleisyyden ja
laaja-alaisuuden perusteella yleisyyslievennys tai luontotyypin harvinaisuuden ja pienialaisuuden perusteella
harvinaisuuskorotus. Tunturiluontotyyppien arvioinnissa uhanalaisuusluokan lievennys tehtiin neljälle ja korotus yhdelletoista luontotyypille. Yleisyyslievennyksen
saivat variksenmarjakankaat (450 000 ha) sekä kaikki
kolme kuivien ja kuivahkojen tunturikoivikoiden luontotyyppiä, joista pienialaisimmankin kokonaispinta-ala
on yli 100 000 hehtaaria. Harvinaisuuskorotuksen saaneisiin luontotyyppeihin kuuluu erilaisia ravinteisten
ja kalkkivaikutteisten paikkojen luontotyyppejä ja lumenviipymiä, joiden kunkin pinta-ala on enimmillään
runsaat 200 hehtaaria. Harvinaisuuskorotuksen vuoksi
silmälläpidettävien luokkaan luettiin kahdeksan luontotyyppiä, jotka ilman korotusta olisivat olleet säilyviä.
Esiintymien määrän ja laadun muutokset
Luontotyyppien määrällisten muutosten arvioiminen
perustuu pääasiassa asiantuntija-arvioon (ks. luku 3.7.2),
sillä julkaistua tunturiluontotyyppien määrätietoa 50
vuoden takaisesta tilanteesta on vain vähän. Myös laadullisen kehityksen arviot ovat pääasiassa asiantuntijaarvioita, joskin julkaistua tietoa luontotyyppien laadullisesta kehityksestä on määrällistä kehitystä enemmän.
Tunturiluontotyyppien esiintymien määrä on kaikkia
luontotyyppejä ja luontotyyppiryhmiä ajatellen säilynyt viimeisen 50 vuoden aikana pääosin ennallaan. Vain
tunturikoivikoiden esiintymät ovat vähentyneet merkittävästi ja näistä erityisesti kuivimmat variksenmar-
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Tunturikoivikot
Tunturikangaspensaikot
Tunturikankaat
Tunturien heinäkankaat ja tunturiniityt
Lumenviipymät ja lumenpysymät
Kuviomaat
Routanummet
Tunturien hiekkapaljastumat
Tunturikalliot ja -kivikot

Kuva 60. Eri luontotyyppiryhmiin kuuluvien tunturiluontotyyppien uhanalaisuus
(n=46).
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ja-jäkälä-tunturikoivikot. Sen sijaan pienialaiset tuoreet
ja lehtomaiset tunturikoivikot sekä tunturikoivulehdot
ovat säilyneet määrältään lähes ennallaan (taulukko 21).
Tunturikoivikoiden vähenemisen syynä ovat erityisesti
Utsjoella 1960-luvulla ilmenneet tunturimittarin massaesiintymiset, jotka aiheuttivat tunturikoivikoiden tuhoutumista (kuva 61). Osalla tuhoalueesta koivikoiden
toipuminen on ollut heikkoa voimakkaan porolaidunnuksen vuoksi.
Tunturikankaiden luontotyypeistä kanervakankaiden
esiintymien määrä on vähentynyt laskettelukeskusten
rakentamisen seurauksena. Muiden tunturikangastyyppien pinta-alan on arvioitu säilyneen lähes ennallaan.
Lumenviipymien esiintymien määrän on arvioitu niin
ikään säilyneen jokseenkin ennallaan, mutta määrän
arvioidaan vähenevän tulevaisuudessa suhteellisen lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutoksen vuoksi. Lumenviipymätyypeistä lähitulevaisuudessa väheneviksi on
arvioitu erityisesti karut ja ravinteiset sammalvaltaiset
lumenviipymät sekä karut pienruoholumenviipymät.
Lumenpysymien on arvioitu vähentyneen merkittävästi jo viimeisen 50 vuoden aikana ja vähenemisen
arvioidaan edelleen kiihtyvän suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Lumilaikkujen sulaessa ilmastonmuutoksen
seurauksena lumenpysymät voivat muuttua sammalvaltaisiksi lumenviipymiksi. Määrältään ennallaan ovat
säilyneet kaikki tunturien heinäkangas- ja tunturiniittytyypit, kallio- ja kivikkotyypit sekä roudan muokkaamat
luontotyypit (routanummet, kuviomaat).

Tunturiluontotyyppien uhanalaisuuteen on niiden
määrällistä kehitystä enemmän vaikuttanut niiden laadullinen kehitys. Useiden arvioitujen luontotyyppien
laatu on heikentynyt viimeisen 50 vuoden kuluessa.
Tarkastelluista luontotyyppiryhmistä ovat voimakkaasti
heikentyneet tunturikoivikot ja tunturikankaat. Laadultaan ennallaan ovat säilyneet tunturien heinäkankaiden,
tunturiniittyjen, kuviomaiden, tunturikallioiden ja -kivikoiden ja vyörysorien luontotyypit sekä ryhmä- että
luontotyyppitasolla. Lumenviipymien luontotyyppiryhmän laadullisen heikkenemisen arvioidaan alkavan
tulevaisuudessa suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Lumenpysymien, routanummien ja tunturien hiekkapaljastumien laadullista kehitystä ei pystytty arvioimaan
puutteellisen tiedon vuoksi.
Laatu on heikentynyt erittäin voimakkaasti kuivimmissa variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikoissa ylilaidunnuksen vuoksi. Laidunnuksen vaikutukset kohdistuvat
aluskasvillisuuteen ja puuston rakenteeseen. Laidunnuksen vaikutuksia luontotyyppeihin on esitelty tarkemmin luvussa 3.7.3.2 Porojen laidunnus ja laidunten tila.
Voimakkaasti heikentyneitä ovat myös muut kuivat ja
kuivahkot tunturikoivikkotyypit (2 luontotyyppiä). Tuoreet ja lehtomaiset tunturikoivikkotyypit sekä tunturien
suurruoholehdot (5 luontotyyppiä) ovat heikentyneet
hieman vähemmän, mutta kuitenkin melko voimakkaasti. Sen sijaan tunturien suursaniaislehtojen on arvioitu
säilyneen laadultaan jokseenkin ennallaan. Rehevämmät

Kuva 61. Tunturimittarin 1960-luvun puolivälissä tuhoamaa tunturikoivikkoa Kaldoaivin erämaassa Utsjoella.
Kuva: Tapio Tynys, heinäkuu 1996
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tunturikoivikkotyypit voivat toipua voimakkaastakin
laidunnuksesta melko hyvin, jos laidunnuspaine oleellisesti vähenee. Tuoreita tunturikoivikkotyyppejä uhkaa
myös kuluminen ja rakentaminen.
Tunturikankaiden luontotyyppiryhmästä laadultaan
voimakkaasti heikentyneitä ovat tuulikankaat ja variksenmarjakankaat. Ohutlumiset tuulikankaat ovat alttiita poron intensiiviselle laidunnukselle myös talvella ja
variksenmarja kuuluu poron tärkeimpiin talviravintokasveihin tunturialueella. Myös muilla tunturikangastyypeillä laatu on heikentynyt, mutta heikentymisen on
arvioitu olleen hieman vähäisempää kuin variksenmarja- ja tuulikankailla. Rakentamisen ja kulumisen heikentämiä kanervakankaita lukuun ottamatta ylilaidunnus
on heikentänyt myös näiden luontotyyppien laatua. Viimeisen 50 vuoden aikana laadullisesti ovat heikentyneet
myös tunturikangaspajukot, tunturikoivupensaikot ja
jääleinikkilumenviipymät.
Ennallaan säilyneiksi arvioitujen karujen pienruoholumenviipymien sekä karujen ja ravinteisten sammalvaltaisten lumenviipymien laadun arvioidaan lähitulevaisuudessa alkavan heiketä. Suurruoholehtojen ja liekovarpiokankaiden laadullisen heikkenemisen arvioidaan
kiihtyvän lähitulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutoksen vaikutusten voimakkuus
on vielä ennalta arvaamatonta. Lämpö-, sade- ja tuuliolojen muutokset erilaisine yhdistelmineen ovat vaikeasti
ennustettavia, ja niiden vaikutukset esimerkiksi roudan
muokkaamiin luontotyyppeihin, kuviomaihin ja routanummiin, saattavat tulevaisuudessa nousta merkittävämmiksi kuin mitä nyt on arvioitu. Ilmastonmuutoksen
vaikutuksia on tarkemmin esitelty luvussa 3.7.3.3 Suomen tunturiluonto ja ilmastonmuutos.
Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät
Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä tunturiluontotyyppejä
on arvioiduista 46 luontotyypistä 67 % eli 31 luontotyyppiä. Näiden luontotyyppien uhanalaistumiseen on
vaikuttanut eniten voimakas porolaidunnus (kuva 62a),
joka on uhanalaistumisen syynä lähes 60 %:lla uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi arvioitujen luontotyyppien
lukumäärästä ja 99 %:lla niiden pinta-alasta. Poronhoitoa
on harjoitettu jo pitkään Suomessa, mutta vasta 1970luvun loppupuolelta alkaen poromäärät nousivat niin
korkealle tasolle, että laidunnuksella on ollut voimakkaasti kuluttava vaikutus tunturiluonnossa. Laidunnus
on heikentänyt luontotyyppien rakennetta ja toimintaa
erityisesti tunturikoivikoissa ja tunturikankailla. Nämä
luontotyypit kattavat lähes 90 % tarkastellusta kokonaisalasta. Tunturikoivikoista ja tunturikankaista yli puolet
sijaitsee kesälaidunalueilla (Sihvo ym. 2007), joihin poron laidunnuksen vaikutukset kohdistuvat kaikkein voimakkaimmin. Laidunnuksella voi olla myös myönteisiä,
luontotyyppiä ylläpitäviä vaikutuksia, kuten joillakin
tunturiniitty- ja lumenviipymätyypeillä (luku 3.7.3.2).
Toiseksi merkittävin tunturiluontotyyppien uhanalaistumisen syy on kuluminen (kuva 62a). Kulumisella
tarkoitetaan tässä pääosin muuta kuin porolaidunnuksesta aiheutuvaa luontotyypin kulumista, kuten retkeilyn ja maastoliikenteen aiheuttamia uria tai rakentamisen oheistoimintojen aiheuttamaa kulumista. Joissakin
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tapauksissa, kuten tuulikankailla, porojen tallausvaikutus on nähty myös kulumisena. Kulumisen on arvioitu
vaikuttaneen kahdeksan (26 %) uhanalaisen ja silmälläpidettävän luontotyypin uhanalaistumiseen (kuva
62a). Uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien pinta-alasta tämä on 41 %. Näitä luontotyyppejä
ovat muun muassa kaikki tuoreiden tunturikoivikoiden
luontotyypit, tunturien suurruoholehdot sekä monet
tunturikankaiden luontotyypeistä (taulukko 21). Rakentamisen on arvioitu olevan osasyynä viiden (16 %) tunturiluontotyypin uhanalaistumiseen. Luontotyypit ovat
samoja, joilla myös kuluminen on vaikuttanut uhanalaistumiskehitykseen. Kanervakankailla rakentaminen on
ollut uhanalaistumisen suurimpana syynä, sillä niiden
esiintymisalueille on rakennettu laskettelukeskuksia.
Ilmastonmuutos on arvioitu uhanalaistumisen syyksi
kolmella lumenviipymätyypillä sekä lumenpysymillä
(kuva 62a, taulukko 21). Pinta-alallisesti tarkasteltuna
rakentaminen ja ilmastonmuutos ovat uhanalaistumisen
syynä vain alle yhdellä prosentilla silmälläpidettävien ja
uhanalaisten luontotyyppien pinta-alasta. Kahdeksan
silmälläpidettäväksi arvioidun luontotyypin uhanalaistumiselle ei ole erityistä syytä, vaan luontotyypit ovat
silmälläpidettäviä harvinaisuutensa vuoksi.
Tunturiluontotyyppien uhkatekijöistä ilmastonmuutos on yleisin (kuva 62b). Se on arvioitu uhkatekijäksi
lähes 60 %:lla erotetuista 46 luontotyypistä. Ilmastonmuutos on usein merkitty toiseksi uhkatekijäksi ylilaidunnuksen jälkeen, ja tarkasteltaessa vain ensisijaiseksi
ilmoitettua uhkatekijää (kuva 62b) ilmastonmuutoksen
osuus uhkatekijänä pienenee 30 %:iin. Luontotyyppejä,
joilla ilmastonmuutos on ilmoitettu ensimmäisenä uhkatekijänä, ovat kaikki lumenviipymätyypit yhtä lukuun
ottamatta, lumenpysymät, roudan vaikutuksen alaiset
luontotyypit eli tasamaiden ja rinteiden kuviomaat sekä
routanummet, heinäkankaat ja tunturien pienruohoniityt. Toisena uhkatekijänä ilmastonmuutos on mainittu kaikilla kuivien ja kuivahkojen tunturikoivikoiden
luontotyypeillä sekä useilla tunturikankaiden luontotyypeillä. Ilmastonmuutos on uhkana kaikkiaan 60 %:lla
luontotyyppien kokonaisalasta, mutta ensisijaisena uhkana sen osuus on ainoastaan 9 % (kuva 62b).
Lumenviipymillä ja lumenpysymillä ilmaston lämpeneminen lyhentää lumipeitteistä aikaa ja vaikuttaa
luontotyyppien lajistoon ja rakenteeseen. Myös lähinnä keskioroarktisessa vyöhykkeessä (yli 800 m mpy.)
sijaitsevat lampaannata-tunturivihviläkankaat ovat
uhattuja, koska niillä ei Suomessa ole mahdollisuutta
”siirtyä” tuntureilla ylemmäksi ilmaston lämmetessä.
Korkeammalle mentäessä myös rakkaisuus hidastaa ja
estää luontotyyppien levittäytymistä. Ilmastonmuutos
vähentää routaantumista. Tämä voi aiheuttaa muun
muassa routanummien soistumista ja muuttumista turvemaiksi. Kuviomailla routaantuminen heikkenee, mikä
vähentää routimista maaperän syvemmissä kerroksissa
ja polygonien muodostumista. Ilmaston lämpeneminen
aiheuttaa myös metsänrajan siirtymistä ylemmäksi tuntureilla. Metsittymiselle alttiita ovat metsänrajan läheiset tuoreet ja kosteahkot kasvupaikat, joilla olosuhteet
puuston leviämiselle ovat suotuisimmat. Karummilla
paikoilla, kuten variksenmarjakankailla ja kuivissa ja

kuivahkoissa tunturikoivikoissa metsittymisen uhka on
pienempi ja laidunnus osaltaan hidastaa puuston leviämistä. Tunturikankaiden luontotyypeistä metsittymisen
on arvioitu olevan uhkana etenkin kanervakankailla.
Tunturiluontotyyppien toiseksi yleisin uhkatekijä
on ylilaidunnus, joka on arvioitu uhkatekijäksi 43 %:lla
luontotyyppien lukumäärästä ja 85 %:lla pinta-alasta
(kuva 62b). Lähes kaikilla niillä se on myös ensisijainen
uhka. Porolaidunnuksen ensisijaisesti uhkaamia ovat
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a) Uhanalaistumisen syyt

tunturikoivikkojen ja tunturikankaiden luontotyypit,
tunturikangaspajukot, tunturikoivupensaikot, tunturien suurruoholehdot, lapinvuokkokankaat ja jääleinikkilumenviipymät. Jatkuessaan voimakkaana laidunnus
heikentää tunturiluontotyyppien laatua edelleen eikä
kasvillisuus pääse toipumaan sen vaikutuksista.
Kuluminen ja rakentaminen ovat edellä mainittuja
uhkatekijöitä vähäisempiä. Edellisen osuus on luontotyyppien lukumäärästä 22 % ja pinta-alasta 36 % sekä
jälkimmäisen vastaavasti 11 % ja alle 1 % (kuva 62b).
Kulumisen uhkaamia luontotyyppejä ovat muun muassa monet ekologisesti herkät tunturikankaiden luontotyypit. Rakentamisen uhka kohdistuu pääsääntöisesti
harvalukuisille tuoreiden tunturikoivikoiden luontotyypeille sekä suurruoholehdoille, joita usein uhkaa myös
kuluminen (taulukko 21). Neljäsosalla arvioiduista luontotyypeistä ei ole luontotyyppiin merkittävästi vaikuttavia uhkatekijöitä.
Kaivoskivennäisten etsintä ja kaivostoiminta voivat
paikoin uhata myös tunturien luontotyyppejä. Lapissa sekä kotimaiset että ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat
viime vuosina etsineet ja tutkineet aktiivisesti uusia
malmiesiintymiä. Merkittävimmät toiminnassa olevat
kaivokset ja tutkimusalueet sijaitsevat havumetsävyöhykkeessä Metsä-Lapissa ja Peräpohjolassa, mutta tutkimuksia on kohdistunut myös tunturialueelle, kuten
Kaldoaivin ja Vätsärin erämaihin Utsjoella ja Inarissa
sekä Enontekiöllä Käsivarren alueeseen.
Kullanetsintää ja -kaivua on harjoitettu Lapissa pitkälle toistasataa vuotta, mutta kaivutoiminta on keskittynyt samoille alueille vuosikymmenestä toiseen.
Kaivu tapahtuu pääasiassa jokien ja purojen varsissa
havumetsävyöhykkeessä. Tunturikoivuvyöhykkeelle
ja paljakalle asti kaivutoiminta ulottuu Lemmenjoen
kansallispuistossa, jossa kaivun vaikutukset kohdistuvat pienelle alueelle verrattuna koko kansallispuiston
tunturiluontotyyppien pinta-alaan.
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Kuva 62. a) Uhanalaistumisen syyt ja b) uhkatekijät tunturiluontotyypeillä. Syyt ja uhkatekijät on järjestetty ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne mainitaan tärkeimpänä
uhkatekijänä (tumma) ja toissijaisesti sen mukaan, montako
kertaa ne ylipäätään on mainittu (tumma ja vaalea). Syiden
tai uhkien merkitys luontotyyppien lukumäärälle ja niiden
pinta-alalle on esitetty vierekkäisissä pylväissä. Kuvassa
a) luontotyyppien n=31 kpl (uhanalaiset ja silmälläpidettävät
luontotyypit), ja niiden kokonaisala=1,2 milj. ha, ja kuvassa
b) n=46 (kaikki erotetut luontotyypit), ja tarkasteltu kokonaispinta-ala=1,3 milj. ha.

Poronhoidon kehitys
Villi tunturipeura ja siitä kesytetty poro (Rangifer tarandus tarandus) on kuulunut merkittävänä kasvinsyöjänisäkkäänä pohjoiseen tunturi- ja metsäluontoon aina
jääkauden jälkeisestä ajasta lähtien. Villipeuroilla esiintyy yleensä pitkiä vuodenaikaisvaelluksia, jolloin etäällä
toisistaan sijaitsevien kesä- ja talvilaidunalueiden käyttö
vuorottelee vuodenajan mukaan. Villipeurojen populaatiokokoa säätelevät ensisijassa petoeläimet, loiset,
lumi- ja sääolosuhteet sekä vaellusten aiheuttamat menehtymiset ja stressi sekä vain ajoittain metsästys tai laidunalueiden heikkeneminen intensiivisen laidunnuksen
seurauksena (mm. Messier ym. 1988; Valkenburg ym.
1994; Ferguson ym. 1998). Tunturipeurapopulaatioiden
tiheydet ovat yleensä olleet alle 1,5 peuraa/km² maa-ala
(talvikanta) (mm. Reimers ym. 2005).
Villipeuran pyynnistä kehittynyt poronhoito juurtui
1750-luvun puoliväliin mennessä kutakuinkin nykyi-

Poron ravinnonkäyttö
Poron kesäaikainen ravinto sisältää jopa useita satoja
kasvilajeja. Pääravinto koostuu kuitenkin muutamasta
kymmenestä kasvilajista, joista tärkeimpiä ovat useat
ruohomaiset ja heinämäiset lajit sekä koivujen ja pajujen
lehdet. Tärkeitä kesäravintokasveja ovat mustikka (Vaccinium myrtillus), juolukka (V. uliginosum), metsälauha
(Deschampsia flexuosa), tunturinurmikka (Poa alpina), lampaannata (Festuca ovina), maitohorsma (Epilobium angustifolium), keltanot (Hierachium spp.), maitikat (Melampyrum spp.), kevätpiippo (Luzula pilosa), metsäkurjenpolvi
(Geranium sylvaticum), mesiangero (Filipendula ulmaria),
hierakat (Rumex spp.) ja poimulehdet (Alchemilla spp.).
Myös monet suo- ja kosteikkokasvit, kuten sarat (Carex
spp.), kurjenjalka (Comarum palustre), raate (Menyanthes
trifoliata), järvikorte (Equisetum fluviatile), tupasvilla
(Eriophorum vaginatum) ja tupasluikka (Trichophorum
cespitosum) kuuluvat kiinteästi poron kesäaikaiseen ruokavalioon. Erityisen maittavia porolle ovat myös väinönputki (Angelica archangelica) ja pihlaja (Sorbus aucuparia)
(Nieminen ym. 1998).
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selle poronhoitoalueelle maassamme (Kortesalmi 1996;
Kemppainen ym. 1997). Pohjois-Lapissa poronhoito oli
jutaavaa (nomadistista): kesäksi vaellettiin yli valtakunnanrajojen Jäämeren rannikolle ja saariin, talveksi
palattiin sisämaahan. Kun Suomen pohjois- ja länsirajat
suljettiin 1800-luvun jälkipuoliskolla ja vuodenaikaisvaellukset estyivät (Nieminen ja Pietilä 1999), joutuivat
Suomen alueelle jääneet saamelaisporonhoitajat sopeuttamaan poronhoitonsa tiukemmin paikalleen sidotuksi.
Laidunmaiden kannalta tämä merkitsi sitä, että porot
laidunsivat ja tallasivat jäkäläisiä talvilaidunalueita yhä
enemmän myös kesäaikana.
Viime vuosikymmenten aikana poronhoito on tehostunut ja muuttunut monin tavoin. Vasateurastus, loislääkintä ja porojen ruokinta ovat parantaneet porokannan
elinkykyä ja vasatuottoa sekä nostaneet ja vakauttaneet
porokannan tuottavuutta. Samalla ne ovat kuitenkin
heikentäneet monien populaation luontaisten säätelymekanismien toimintaa, jolloin poromäärät on voitu
pysyvästi pitää suhteellisen korkeina (Kumpula 2001b).
Aikaisemmin myös pedot vaikuttivat porokantojen säätelyyn selvemmin kuin nykyisin. Kesäaikaisia porotiheyksiä nostaa nykyisten porokarjojen rakenne, jossa
noin 80 % eloporoista on vaatimia. Tästä seuraa korkea
vasatuotto. Kesäaikainen bruttoporokanta (aikuiset +
vasat) on noin puolitoistakertainen verrattuna talviseen
eloporokantaan.
Porolukutilastojen perusteella poromäärien nousu on
ollut tunturialueella huomattavaa 1970-luvun loppupuolelta 1990-luvun alkuun. Poromäärät putosivat kuitenkin
1990-luvun alussa. Suurimpia sallittuja eloporomääriä
alennettiin useissa poronhoitoalueen pohjoisosan paliskunnissa poronhoitovuodesta 2000–2001 lähtien. Nykyisin Pohjois-Lapin paliskuntien porotiheydet ovat lähellä
toisiaan vaihdellen välillä 2,4–2,7 poroa / km² maa-ala
(kuva 63). Toisaalta esimerkiksi Enontekiön alueella poroluvut ovat jälleen viime vuosien aikana kääntyneet
nousuun, ja muutamissa tunturipaliskunnissa on ylitetty
suurimmat sallitut eloporomäärät.

Kuva 63. a) Eloporomäärien (talvikanta) ja b) eloporotiheyksien (eloporoa/km² maa-ala) kehitys porolukutilastojen mukaan tunturialueen paliskunnissa poronhoitovuosina
1959–2004. Enontekiö = Käsivarsi ja Näkkälä; Utsjoki =
Paistunturi ja Kaldoaivi; Länsi-Inari = Muotkatunturi, Sallivaara ja Hammastunturi; Itä-Inari = Näätämö, Vätsäri ja
Muddusjärvi. Lähde: Paliskuntain yhdistys.
Kesällä porot laiduntavat soilla, ruohoisilla ja heinätai saravaltaisilla luontotyypeillä, kuten muun muassa
tuoreissa ja lehtomaisissa tunturikoivikoissa ja tunturikoivulehdoissa, tunturien heinäkankailla ja tunturiniityillä sekä puronvarsipajukoissa. Hyönteiskiusan
eli räkän ja kuumuuden seurauksena porot hakeutuvat
ajoittain avoimille ja tuulisille paikoille, kuten tunturien
lakialueille ja lumenviipymille. Laiduntamisellaan ja tallaamisellaan porot vaikuttavat kasvillisuuteen ja maaperään (Virtanen 2000; Olofsson ja Oksanen 2002). Porojen
kesäaikainen laidunnus ja tallaus voivat tunturialueella
kohdistua voimakkaana myös kuivien ja kuivahkojen
tunturikoivikkojen ja karujen tunturikankaiden jäkäliköihin (den Herder ym. 2003; Kumpula ym. 2004b).
Syyskesällä porot hajaantuvat laiduntamaan vaihtelevasti erilaisille luontotyypeille soista aina tunturien
lakialueille käyttäen monipuolisesti vihreitä kasveja ja
erityisesti sieniä, kuten tatteja (Boletus spp., Leccinum
spp., Suillus spp.), haperoita (Russula spp.) ja rouskuja
(Lactarius spp.) (Warenberg ym. 1997). Myöhäissyksyllä
ja alkutalvella poron ravinnossa lisääntyy maajäkälien
ja varpujen, kuten variksenmarjan (Empetrum nigrum
coll.), mustikan, kanervan (Calluna vulgaris) ja puolu-

kan (Vaccinium vitis-idaea) osuus, vaikka myös heinät ja
sarat muodostavat merkittävän osan ravinnosta (Kojola
ym. 1995).
Koska poro on sopeutunut hyödyntämään jäkäliä ja
koska ne vaikuttavat oleellisesti sen kykyyn selvitä talvikaudesta (Kojola ym. 1995; 1998; Kumpula ym. 1998),
kohdistuu porojen talvilaidunnus intensiivisenä kaikille
niille luontotyypeille, joilla jäkäliä esiintyy luontaisesti
runsaasti (Väre ym. 1995; 1996; den Herder ym. 2003).
Ohutlumisten tunturikankaiden lisäksi porojen talviaikaisen laidunnuksen vaikutus kasvillisuuteen voi olla
voimakasta lumettomilla tai lähes lumettomilla tuulikankailla. Sen sijaan tuoreimmilla luontotyypeillä poron
talviaikaisen laidunnuksen merkitys kasvillisuuteen ei
ole läheskään niin merkittävä kuin edellisillä tyypeillä.
Kevättalvella poron joutuessa usein kaivamaan ravintonsa paksun lumipeitteen alta ravinnon pääosan
muodostavat maajäkälät, varvut, heinät ja sarat. Myös
sammalia esiintyy ravinnossa, vaikka niitä poro ei todennäköisesti aktiivisesti valikoikaan (Kojola ym. 1995).
Porot etsivät myös puiden oksilla ja rungoilla kasvavia
jäkäliä tai syövät hangelle varissutta luppoa. Mänty- ja
kuusimetsäalueella pensasmaiset lupot (Alectoria spp.,
Bryoria spp.) ja naavat (Usnea spp.) voivat olla hyvin
merkittävää ravintoa, mutta tunturialueella niillä saattaa
vain joissain tapauksissa olla merkitystä. Tunturialueella
porot voivat syödä kuitenkin talvella myös paljakalla
kasvavia tunturi- ja rakkaluppoja (Alectoria nigricans,
A. ochroleuca) ja osin myös kivillä kasvavia jäkäliä kuten
kaarrekarvetta (Arctoparmelia centrifuga) ja napajäkäliä
(Umbilicaria spp.). Porot käyttävät kevättalvella ravinnokseen myös koivujen rungoilla ja oksilla kasvavia
jäkäliä, kuten paisukarpeita (Hypogymnia spp.) ja isokarpeita (Parmelia spp.) sekä ravinnonsaannin ollessa
vaikeinta myös koivujen ja pajujen silmuja sekä niiden
hentoja kärki- ja latvaosia (Kumpula ym. 1999a).
Keväällä porojen laidunnus painottuu alueille, joihin ilmestyvät ensimmäiset pälvet ja joissa on varhain
saatavana vihantaa kasvillisuutta. Soiden mätäspinnat
ja reunamat sulavat ensimmäisinä lumesta ja niille porot hakeutuvat etsimään suokasvien, kuten raatteen ja
kurjenjalan juurakoita ja nuoria versoja. Tunturialueella
lumesta vapautuvat rinteiden varpu- ja heinäkankaat
houkuttelevat poroja ruokailemaan ensimmäisiin pälvipaikkoihin, joiden kasvillisuutta talven heikentämät
porot voivat laiduntaa tarkoin. Myös kuivista ja kuivahkoista tunturikoivikoista porot hakevat jäkälää keväällä
lumien sulettua (Kumpula ym. 1999a).
Yleisesti ravintokasvien saatavuus ja lumiolosuhteet
säätelevät kunkin kasvilajin osuutta ravinnossa. Esimerkiksi tunturialueilla, joissa jäkäliköt ovat olleet pitkään
voimakkaasti kuluneita (Kumpula ym. 1997; 2004a), porot hakeutuvat tuulenpieksämille tai ohutlumisille paljakka-alueille käyttäen ensisijassa varpuja ja heinämäisiä
kasveja ravinnokseen (Kojola ym. 1995).
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Tunturit

Laidunnuksen vaikutukset tunturialueen
luontotyyppeihin
Suomen tunturialueella porolaidunnuksen aiheuttamia
muutoksia voidaan tarkastella noin 50 vuoden taakse.
Tuolloin poronhoito toimi pelkästään luonnonlaidun-

ten varassa ja porokanta oli nykyistä selvemmin riippuvainen luontaisesta populaationsäätelystä (Kumpula
2001b). Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että porojen
laidunnus muokkaa ja muuttaa kasvillisuuden koostumusta, rakennetta ja runsautta. Laidunnus vaikuttaa
myös muun muassa humuskerroksen paksuuteen. Kasvillisuutta ja humusta muuttamalla sekä tallaamalla ja
lannoittamalla maaperää porot vaikuttavat myös maaperän prosesseihin (Stark 2002; Olofsson ym. 2004; van
der Wal ym. 2004). Yleensä porojen laidunnus nopeuttaa
karikkeen hajoamista ja ravinteiden kiertoa maaperässä. Kasvillisuuden, maaperän kemiallisten prosessien
ja pieneliötoiminnan muutokset voivat puolestaan vaikuttaa maaperässä ja maan pinnalla elävien selkärangattomien runsauteen ja lajisuhteisiin (Suominen 1999;
Suominen ym. 2003) sekä todennäköisesti myös kasvillisuudessa eläviin hyönteisiin (Olofsson ja Strengbom
2000; den Herder ym. 2004). Porojen laidunnuksen vaikutuksia pikkunisäkkäisiin ja lintuihin on tutkittu vielä
vähän. Pohjois-Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan
voimakkaalla laidunnuksella näyttäisi kuitenkin olevan
negatiivinen vaikutus riekkojen runsauteen, mutta positiivinen vaikutus jyrsijäkantoihin (Ims ym. 2007).
Porojen pitkäaikaisen laidunnuksen vaikutuksia
kasvillisuuteen on tutkittu viime vuosina varsin paljon.
Poron talvilaidunnus vähentää selvimmin maajäkälien
ja porojen ulottuvilla olevien epifyyttijäkälien määrää
(mm. Väre ym. 1995; 1996; den Herder ym. 2003). Myös
suhteellisen hidaskasvuisia varpuja, kuten kanervaa,
puolukkaa, variksenmarjaa, sielikköä (Loiseleuria procumbens) ja kurjenkanervaa (Phyllodoce caerulea) voimakas
talvilaidunnus todennäköisesti vähentää, vaikkei talvilaidunnuksen vaikutuksia olekaan usein voitu selkeästi
erottaa kesäajan laidunnuksen vaikutuksista. Talvella
lumipeite suojaa kasvillisuutta tallaukselta ja laidunnus
kohdistuu laikuittaisesti vain siihen osaan kasvillisuutta, jossa porojen tekemät kaivukuopat ovat (Kumpula
2001a). Talvilaidunnus ei siten vaikuta kasvillisuuteen
yhtä intensiivisesti ja kuluttavasti kuin kesäaikainen laidunnus (Löffler 2000; Kumpula ym. 2004b), mutta toisaalta monet tunturien ohutlumiset tai lähes lumettomat
luontotyypit voivat joutua voimakkaasti laidunnetuiksi
myös talvella. Samoin porolaidunnuksella saattaa olla
vaikutuksia tunturialueen kivikoiden makrojäkäliin.
Kesälaidunnus vaikuttaa kasvilajien runsauteen ja
muuttaa lajiston runsaussuhteita eri kasvillisuuskerroksissa. Kesäaikainen laidunnus ja siihen sisältyvä tallaus
vähentävät talvilaidunnusta selvemmin maajäkälien,
sammalten ja joidenkin varpujen määrää. Intensiivinen kesälaidunnus lisää heinämäisten lajien määrää
(Löffler 2000; Virtanen 2000; Olofsson ym. 2001; 2005).
Ruohomaiset lajit joko vähenevät tai runsastuvat niiden
kasvumuodon ja kasvupaikan laadun mukaan. Eräät
tutkimukset osoittavat mustikan määrän vähentyvän
porojen kesäkauden laidunnuksen seurauksena (Bråthen ja Oksanen 2001; Olofsson ym. 2005), mutta toisaalta
mustikan määrän on havaittu olevan suurempi pitkään
intensiivisesti laidunnetuilla kesälaidunalueilla kuin
talvilaidunalueella (Kumpula ym. 2004b). Tallauksen
myötä aiemmin jäkäläiset tyypit voivat muuttua sammalvaltaisemmiksi (Oksanen ja Virtanen 1995; Väre ym.

1996). Kohtuullinen kesäaikainen tallaus saattaa suosia
avoimesta kasvutilasta hyötyviä sammalia ja rupijäkäliä
etenkin kalkkipitoisen kallioperän alueella. Linkowskin
ja Lennartssonin (2006) mukaan laidunnus suosii niitä
putkilokasvi-, sammal- ja jäkälälajeja, jotka ovat heikkoja kilpailijoita. Selvimmin kesälaidunnuksen ja siihen
sisältyvän tallauksen vaikutukset näkyvät erillisillä kesälaidunalueilla ja niillä erityisesti laidunkiertoaitojen
läheisyydessä (Evans 1996; Löffler 2000; Olofsson ym.
2001; Kumpula ym. 2004b).
Kohtuullinen laidunnuspaine voi lisätä lajiston monimuotoisuutta suhteellisen ravinteisilla tunturiluontotyypeillä edistämällä siementen itämistä ja taimien syntyä
(Olofsson ja Oksanen 2005, Virtanen 2000; Eskelinen ja
Virtanen 2005; Eskelinen ja Oksanen 2006). Porolaidunnuksen vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri lajeihin ja
siten ne voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä luontotyyppien tilan kannalta (Kauhanen 2005; Eskelinen ja
Oksanen 2006; Eskelinen 2008). Vaikka porot voivat laiduntaa rehevillä luontotyypeillä kesällä intensiivisesti ja
vähentää niiden kasvillisuutta kasvukauden aikana merkittävästi, näyttää näiden luontotyyppien kasvillisuus
uudistuvan tehokkaasti laidunnuksen jälkeen (Bråthen
ja Oksanen 2001; Olofsson ym. 2002).
Intensiivinen kesälaidunnus kohdistuu voimakkaana
tunturikoivuihin ja pajuihin. Tunturikoivikoiden rakenteeseen laidunnus vaikuttaa siten, että poro syö koivun
taimia ja nuoria vesoja sekä riipii lehtiä puiden alaoksilta. Voimakkaan laidunnuksen alueilla uudistuminen
vaarantuu tai estyy, ja koivikot muuttuvat avoimemmiksi ja puut yleisilmeeltään omenapuumaisiksi (kuva
64). Poron kesäaikaisella laidunnuksella on selviä vaikutuksia tunturikoivikoiden tiheyteen, pituusjakaumaan ja
ikärakenteeseen. Vaikka siemensyntyistä taimiainesta
olisikin runsaasti, se ei pääse vakiintumaan, jos alueella
on voimakasta ja jatkuvaa poron laidunnusta (Lehtonen
ja Heikkinen 1995; Helle ym. 1998; den Herder ja Niemelä 2003; den Herder ym. 2004; 2007).
Jäkälälaitumet ovat perinteisesti olleet porojen tärkeimpiä talvilaitumia. Uhanalaisuusarvioinnin luontotyyppiryhmistä jäkälälaitumiin voidaan lukea kuivat
ja kuivahkot tunturikoivikot ja karut tunturikankaat.
Pitkäaikainen voimakas laidunnus vaikuttaa paitsi eri
jäkälälajien osuuksiin, myös tärkeimpien jäkälien peittävyyteen, pituuteen ja biomassaan (Väre ym. 1995;
1996; Kumpula ym. 2000). Puustoisilla mäntyä tai tunturikoivua kasvavilla jäkäläkankailla valtalajeina ovat
poronjäkälät (Cladonia spp.) ja niistä erityisesti palleroporonjäkälä (C. stellaris), mieto- ja valkoporonjäkälä
(C. arbuscula ssp. mitis ja C. arbuscula ssp. squarrosa),
harmaaporonjäkälä (C. rangiferina) sekä okatorvijäkälä
(C. uncialis) (Ahti 1957). Nämä lajit ovat myös poron
ravitsemuksen kannalta keskeisimpiä lajeja, vaikka tunturialueilla myös lapalumijäkälä (Flavocetraria nivalis) ja
tinajäkälät (Stereocaulon spp.) voivat olla yleisiä.
Jäkälikköjen kuntoa kuvaamaan voidaan esittää jäkälikköjen ekologista tilaa kuvaava luokitus. Se perustuu muun muassa Ahdin (1957; 1978) ja Kumpulan ym.
(2000; 2006) kokoamiin havaintoihin ja tuloksiin (taulukko 22). Luokituksen jäkälämäärät koostuvat neljästä yleisimmästä jäkälälajista, palleroporonjäkälästä, mieto- (ja
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valko)poronjäkälästä, harmaaporonjäkälästä ja okatorvijäkälästä. Esitetyt raja-arvot ekologista tilaa kuvaavien
luokkien välillä eivät ole ehdottomia, koska jäkälikköjä
esiintyy erilaisilla kasvupaikkatyypeillä, joissa kaikissa
jäkälän peittävyys vaihtelee myös luontaisesti laiduntamattomassa tilassa. Muutenkin luonnossa muutokset
ovat aina vähittäisiä ja rajat liukuvia. Siksi luokitusta on
pidettävä suuntaa-antavana. Luokittelu on ensisijassa
muodostettu kuiville ja karuille mäntykankaille, mutta
se soveltunee myös jäkälävaltaisiin tunturikoivikoihin
kohtuullisen hyvin. Jäkälävaltaisten tunturikankaiden
osalta luokittelun käyttäminen on epävarmempaa, koska
jäkälämäärät ovat niillä luontaisestikin pienempiä kuin
jäkälävaltaisilla metsätyypeillä.
Tunturiluontotyyppien tilan arviointi
Porojen laidunnuksen vaikutuksia tunturiluontotyyppien tilaan arvioitiin ottamalla huomioon edellä esitetyt
seikat mahdollisimman monipuolisesti. Jonkin verran
epävarmuutta tunturialueen jäkälikköjen tilan luokittelussa aiheuttaa se, ettei RKTL:n tekemässä laiduninventoinnissa (Kumpula ym. 2004b) Ylä-Lapin alueelta
ollut kaikkien paliskuntien kesä- ja talvilaidunalueilla
riittävästi koealueita, jolloin jäkälämäärät on näiden
laidunalueiden osalta jouduttu arvioimaan. Lisäksi YläLapin alueella suoritetussa laiduninventoinnissa on jonkin verran menetelmällisiä eroja verrattuna Keski-Lapin
paliskuntien laiduninventointiin (Kumpula ym. 2006).
Poronhoidon tehostumisen seurauksena jäkälälaidunten kunnon on arvioitu heikentyneen koko 1900-luvun
ajan (Helle 1980), mutta erityisesti 1970-luvun jälkeen
jäkälikköjen kuluminen on ollut nopeaa (Kärenlampi
1973; Kautto ym. 1986; Mattila 1988; 1996). Porolaidunkomisioonin mietinnön (1914) mukaan jäkäliköt olivat
Ylä-Lapin alueella kauttaaltaan hyväkuntoisia vuonna
1900. Hyväkuntoisina pidettiin tuolloin jäkälikköjä, joissa jäkälän pituus oli vähintään 5 cm eli ne luokittuisivat
edellä esitetyn jäkälikköjen ekologisen luokituksen mukaan (taulukko 22) tilaltaan vähintään "maksimituottoisiksi". Vuonna 1962 Ylä-Lapin jäkäläkankaiden kunto
oli huonontunut kohtalaiseksi. Tämä kuntoluokka vastannee edellä esitetyn luokituksen "hyvin uudistuvien"
jäkälikköjen luokkaa.
Jäkälikköjen kunto on heikentynyt edelleen selvästi
ja kunnoltaan kohtalaisia ("hyvin uudistuvia") jäkälikköjä oli 2000-luvun alussa enää vain muutaman paliskunnan talvilaidunalueella (mm. Näkkälä ja Näätämö).
Tunturialueella jäkäliköt ovat viimeisimpien julkaistujen
inventointitietojen perusteella lähes kauttaaltaan joko
"voimakkaasti kuluneita" tai "hitaasti uudistuvia". Kyseisellä alueella tapahtunut jäkälikköjen tilan heikkeneminen on kuitenkin ollut 1990-luvun puolivälin jälkeen
(ennen vuotta 2004) kohtuullisen pieni. Enontekiön alueella jäkälikköjen kunto on tuona aikana jopa parantunut, sen sijaan Utsjoen ja Länsi-Inarin alueella pysynyt
ennallaan tai heikentynyt jonkin verran (Kumpula ym.
2004a; Mattila 2006b) (kuva 65). Vielä julkaisemattomien
uusimpien (vuodelta 2007) inventointitulosten mukaan
Pohjois-Lapin paliskuntien jäkälikköjen jäkälämäärät
ovat kuitenkin edelleen pienentyneet erityisesti Inarin
alueella.

Kuva 64. Kesälaidunalueen voimakkaasti laidunnettua tunturikoivikkoa Kevon luonnonpuistossa Utsjoella.
Kuva: Risto Kalliola

Jäkälälaidunten pitkäaikaiset porotiheydet sekä paliskuntien laidunkiertojärjestelmät selittävät verrattain
hyvin jäkälikköjen kunnon eroja paliskuntien välillä
(Helle ym. 1990; Kojola ym. 1993; Kumpula ym. 2000;
2006; Kumpula 2001b). Toisaalta poromäärien ja jäkälikköjen välistä vuorovaikutussuhteiden havaitsemista
vaikeuttaa jäkälikköjen hidas elpymisvauhti sekä poronhoitomenetelmissä olevat erot laidunten ja lisäruokinnan
käyttötavoissa (Kumpula ym. 2000; Kumpula 2001a).
Koska luontotyyppien tilaan vaikuttaa oleellisesti niiden sijainti laidunkiertojärjestelmässä, kerättiin saatavilla olevaa tietoa paliskuntien kesä- ja talvilaidunalueista

(osittain laidunalueiden sijaintia jouduttiin arvioimaan),
ja laskettiin, paljonko jäkäläisiä luontotyyppejä sijaitsee
kesä- ja talvilaidunalueilla (Sihvo ym. 2007).
Tunturikoivikoista 54 % sijaitsee kesä- ja 46 % talvilaidunalueilla. Sekä kuivissa ja kuivahkoissa että tuoreissa
tunturikoivikoissa osuudet ovat samat. Karuista tunturikankaista hieman suurempi osa, 60 %, sijaitsee kesälaidunalueilla ja 40 % talvilaidunalueilla. Tämä tarkoittaa,
että suurin osa tunturikoivikoiden ja tunturikankaiden
alasta on kesälaidunnuksen piirissä, minkä vaikutukset
luontotyyppien rakenteeseen ja lajistoon ovat merkittävät.

Taulukko 22. Poronjäkälikköjen ekologista tilaa kuvaava luokitus, joka perustuu mm. Ahdin (1957; 1978) ja Kumpulan ym.
(2000; 2006) kokoamiin havaintoihin ja tuloksiin.
Jäkälän (elävä osa)
Jäkälikön tila
1. Voimakkaasti kulunut

peittävyys
(%)

pituus
(mm)

biomassa
(kg/ha)

tuotto
(kg/ha/v)

< 25

< 20

< 300

< 70

25–40

20–30

300–1 000

70–160

3. Hyvin uudistuva

40–55

30–45

1 000–2 500

160–260

4. Maksimituottoinen

55–70

45–60

2 500–4 500

260–280

5. Laiduntamaton

70–85

60–75

4 500–7 500

120–260

6. Kliimaksivaihe

> 85

> 70

> 7 500

<< 120
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Jäkälikköjen ekologinen tila
Voimakkaasti kulunut
Hitaasti uudistuva
Hyvin uudistuva

Kuva 65. Arvio jäkälälaidunten ekologisesta tilasta erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen paliskunnissa
laidunalueittain. Arvio perustuu kahteen erilliseen laiduninventointiin (Kumpula ym. 2004a; 2006).

Uhanalaisuusarvioinnin kuivien ja kuivahkojen tunturikoivikkojen pinta-alasta 47 % sijoittuu luokkaan "voimakkaasti kulunut" ja 46 % luokkaan "hitaasti uudistuva".
Vain 7 % kuivista tunturikoivikoista sijoittuu luokkaan
"hyvin uudistuva". Vastaavasti karujen tunturikankaiden pinta-alasta 54 % kuuluu luokkaan "voimakkaasti
kulunut", 44 % luokkaan "hitaasti uudistuva" ja vain 2 %
luokkaan "hyvin uudistuva" (Sihvo ym. 2007; Kumpula
ja Virtanen 2007). Näiden luontotyyppien tilaan tulisi
kiinnittää erityistä huomiota muun muassa laidunkiertojärjestelmiä kehittämällä ja laidunnuspainetta säätelemällä (ks. luku 3.7.4).
Poron vaikutusta yksittäisiin uhanalaisuusarvioinnin luontotyyppeihin (46 kpl) arvioitiin myös tunturien
asiantuntijaryhmässä toteutetulla kyselyllä. Kyselyssä
tunturiryhmän asiantuntijat arvioivat itsenäisesti poron
vaikutuksen luontotyyppeihin kolmiportaisella asteikolla seuraavasti: 1 = porolla ei lainkaan tai vain vähän
vaikutusta luontotyyppiin, 2 = porolla kohtalaisesti vaikutusta, 3 = porolla merkittävästi vaikutusta. Erilliset
arviot yhdistettiin, ja jokainen luontotyyppi arvotettiin
eri henkilöiden arvioiden mediaaniluvun perusteella (taulukko 23). Vaikutusta arvioitaessa kiinnitettiin
huomiota luontotyypin rakenteeseen, toimintaan ja lajistoon, ja nämä tekijät kirjattiin taulukkoon (taulukko
23). On huomattava, että tässä arvioidut vaikutukset
voivat luontotyypin kannalta olla myös myönteisiä,
luontotyyppiä ylläpitäviä. Arvioita porolaidunnuksen
vaikutuksista yksittäisiin luontotyyppeihin käytettiin
luontotyypin laadullisen kehityksen arvioinnissa sekä
uhkatekijöiden ja uhanalaisuuden syiden kirjaamisessa
(ks. luku 3.7.3.1).
Porolaidunnuksen vaikutusten arvioitiin olevan
merkittävästi luontotyypin laatua heikentäviä kahdella
jäkäläisimmällä tunturikoivikkotyypillä, variksenmarja-jäkälä- ja variksenmarja-jäkälä-seinäsammal-tunturi-
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koivikoilla sekä tuulikankailla, joille ohuen lumipeitteen
vuoksi kohdistuu voimakas laidunnusvaikutus myös
talvella (taulukko 23).
Useimmilla erotetuilla luontotyypeillä porolaidunnuksen vaikutusten arvioitiin olevan kohtalaisia. Myös
muissa koivikoissa, kuin edellä mainituilla jäkäläisimmillä tunturikoivikkotyypeillä, laidunnuksen vaikutukset ovat arvion mukaan luontotyypin laatua heikentäviä
ja vaikutukseltaan kohtalaisia (taulukko 23). Tunturikankailla laidunnuksen vaikutukset on eteläisille erillistuntureille painottuneita kanervakankaita lukuun ottamatta
arvioitu myös kohtalaisiksi ja luonteeltaan luontotyypin
laatua heikentäviksi. Tunturikangaspensaikoista poron
vaikutus on arvioitu kohtalaiseksi tunturikangaspajukoissa ja tunturikoivupensaikoissa, joissa voimakas laidunnus vaikeuttaa pensaston uudistumista.
Kohtalainen myönteinen vaikutus porolaidunnuksella on arvioitu olevan matalasaraisilla ja -heinäisillä
lumenviipymillä sekä pienruoholumenviipymillä, joilla
laidunnus osin ylläpitää luontotyyppiä ja sen lajistoa.
Kohtalainen luontotyyppiä ylläpitävä vaikutus porolla
arvioidaan olevan myös tunturien hiekkapaljastumiin
(taulukko 23). Kallio- ja kivikko- sekä roudan muokkaamilla luontotyypeillä poron vaikutus on arvioitu vähäiseksi tai puuttuvaksi. Vaikka poro voi syödä kivien
jäkäliä, eivät vaikutukset ole merkittäviä koko luontotyypin kannalta.
Porolaidunnusta ja sen vaikutuksia on kuvattu laajemmin Kumpulan (2006) ja Kumpulan ja Virtasen (2007)
uhanalaisuusarviointia varten tuottamissa monisteissa.

3.7.3.3

Suomen tunturiluonto ja ilmastonmuutos

Viimeaikaisten arvioiden mukaan ilmastonmuutos on
tulevaisuudessa yksi merkittävimmistä luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä (Parmesan ja Yohe
2003; Root ym. 2003), joka saattaa johtaa useiden lajien taantumiseen ja pahimmillaan lajien häviämiseen
(Thomas ym. 2004). Ennusteiden mukaan ilmaston
lämpeneminen tulee olemaan voimakkainta pohjoisilla
alueilla, mukaan lukien Fennoskandian tunturialueet
(IPCC 2001). Tämän vuoksi pohjoisten arktisten alueiden
sekä tunturien oroarktisten ja hemioroarktisten alueiden
luonteenomaiset eliölajit ja luontotyypit altistuvat voimakkaasti ilmastonmuutoksen vaikutuksille (Scott ym.
2002; Skre ym. 2002; ACIA 2005). Uhkia voimistaa se,
että Jäämeri muodostaa useille pohjoisille lajeille ylitsepääsemättömän leviämisesteen, jolloin ne eivät voi
siirtyä pohjoisemmaksi ilmaston lämmetessä.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Fennoskandian tunturiluontoon ovat arvioineet Sœterdal ja Birks (1997),
Moen ym. (2004) sekä Mikkola ja Virtanen (2006).
Sœterdal ja Birks (1997) selvittivät työssään yli sadan
Norjassa esiintyvän tunturikasvilajin esiintymistä suhteessa tammi- ja heinäkuun lämpöoloihin. Tulosten perusteella tunturikasvien ilmaston lämpenemisen sietokyky saattaa vaihdella paljon. Uhatuimpia kasvilajeja
ovat kylmiin oloihin sopeutuneet lajit, joilla on kapea
lämpötilatoleranssi ja suppea levinneisyysalue. Lisäksi

Taulukko 23. Asiantuntija-arvio poron vaikutuksesta tunturiluontotyyppeihin porotiheyksien pysyessä nykyisellään. Vaikutusarvio on mediaaniluku tunturiasiantuntijaryhmän jäsenten erillisistä arvioista. Arvio tehtiin asteikolla 1–3 (1 = ei lainkaan tai vähän vaikutuksia, 2 = kohtalaisesti
vaikutuksia, 3 = merkittävästi vaikutuksia).

Luontotyyppi
Tunturikoivikot

Vaikutusarvio

Poron vaikutus luontotyypin
Rakenteeseen

Toimintaan

Lajistoon
- vaihteleva vaikutus
- kulutuksen jatkuessa lajisto
köyhtyy
- kasvipeite vähenee

2

- tuottavuus alenee
- tunturikoivun uudistuminen
kesälaitumilla estyy
- humuskerros ohenee
- ravinteiden huuhtoutuminen
lisääntyy
- vähentää tunturikoivua
- tuottavuus alenee
- jäkälikkö kuluu
- koivun uudistuminen
- sammalten määrä vähenee
kesälaitumilla estyy
tai lisääntyy
- ravinteiden kierto nopeutuu
- huuhtoutuminen lisääntyy
- vähentää tunturikoivua
- tuottavuus alenee
- muuttaa avoimeksi
- koivun uudistuminen
vaarantuu
- vähentää tunturikoivua
- ylläpitää harvapuustoista rak- muuttaa avoimeksi
ennetta
- vähentää tunturikoivua
- uudistuminen vaikeutuu

2

- vähentää tunturikoivua

- uudistuminen vaikeutuu

- heinämäiset kasvit lisääntyvät

2

- vähentää tunturikoivua

- uudistuminen vaikeutuu
- kohtuullinen laidunnus voi
edistää ruohomaisten ja
heinämäisten kasvien
menestymistä

Tunturien suurruoholehdot

2

- voimakas kulutus voi
vähentää suurruohoja
- vähentää tunturikoivua

Tunturien suursaniaislehdot

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- suurruohot vähenevät
- kukinta vähenee
- tunturikoivun uudistuminen
vaikeutuu
- ei merkittäviä vaikutuksia

- vaihteleva vaikutus
- kulutuksen jatkuessa lajisto
köyhtyy
- ravinteiden kierron ja karikkeen lahoamisen nopeutuminen suosii heinämäisiä ja
ruohomaisia kasveja
- vaihteleva vaikutus
- kulutuksen jatkuessa köyhtyy

Tunturikangaspajukot

2

- ei tiedossa

Tunturikatajikot

1

Tunturikoivupensaikot

2

- vähentää pajujen määrää ja - vaikeuttaa uudistumista
kuivilla paikoilla jäkälää
- tuottavuus alenee
- ei merkittäviä vaikutuksia - ei merkittäviä vaikutuksia
- voi ylläpitää niittymosaiikkia ja
eliminoida koivua
- vähentää vesoittumista
- vaikeuttaa uudistumista
- voi muuttua tunturikankaaksi

- pensasjäkälät taantuvat
- maksasammalet voivat
lisääntyä
- jäkälälajien määrä vähenee
kulutuksen jatkuessa
- heinämäiset kasvit voivat
lisääntyä
- jäkälälajisto muuttuu
kulutuksen jatkuessa
- jäkälälajisto muuttuu
kulutuksen jatkuessa
- ei tiedossa

Variksenmarja-jäkälätunturikoivikot

3

Variksenmarja-jäkäläseinäsammal-tunturikoivikot

3

Variksenmarja-mustikkatunturikoivikot

2

Variksenmarjatunturikoivikot

2

Ruohokanukka-variksenmarjamustikka-tunturikoivikot
Ruohokanukka-mustikkatunturikoivikot
Lehtomaiset tunturikoivikot

- vähentää tunturikoivua
- jäkälikkö kuluu
- kasviton maa lisääntyy

- vaihteleva vaikutus
- kulutuksen jatkuessa lajisto
köyhtyy
- heinämäiset kasvit voivat
lisääntyä
- heinämäiset kasvit lisääntyvät
- edesauttaa variksenmarjan
valta-asemaa
- heinämäiset kasvit lisääntyvät

- ei tiedossa

Tunturikangaspensaikot

- voi monipuolistaa
kasvilajistoa
- vaihteleva
- kulutuksen jatkuessa lajisto
köyhtyy
- kasvipeite vähenee

Tunturikankaat
3

- vähentää jäkälien määrää
- paljastaa mineraalimaata

- eroosio- ja huuhtoutumisalttius kasvavat

Variksenmarjakankaat

2

Vaivaiskoivukankaat

2

Mustikkakankaat

2

Kurjenkanervakankaat

2

Kanervakankaat

1

- vähentää jäkälien määrää
- paljastaa mineraalimaata
- vähentää jäkälien määrää
- paljastaa mineraalimaata
- vähentää jäkälien määrää
- paljastaa mineraalimaata
- vähentää jäkälien määrää
- paljastaa mineraalimaata
- ei merkittäviä vaikutuksia

- eroosio- ja huuhtoutumisalttius kasvavat
- eroosio- ja huuhtoutumisalttius kasvavat
- eroosio- ja huuhtoutumisalttius kasvavat
- eroosio- ja huuhtoutumisalttius kasvavat
- ei merkittäviä vaikutuksia
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Tuulikankaat

Luontotyyppi
Liekovarpiokankaat

Vaikutusarvio
Rakenteeseen
2
- vähentää jäkälien määrää

Poron vaikutus luontotyypin
Toimintaan
- ei kestä tallausta

Lapinvuokkokankaat

2

- vähentää jäkälien määrää
- paljastaa mineraalimaata

- vaihteleva vaikutus

Tunturien heinäkankaat
ja tunturiniityt
Jäkkikankaat

1

- edistää jäkin leviämistä

Lampaannata-tunturivihviläkankaat
Tunturien pienruohoniityt

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

Tunturien suurruohoniityt

2

- voimakas kulutus voi
vähentää suurruohoja

- osin laidunnuksen ylläpitämä
luontotyyppi
- osin laidunnuksen ylläpitämä
luontotyyppi
- laidunnus voi suosia
pienruohoja
- suurruohot vähenevät
- kukinta vähenee

Pajukkoiset puronvarsiruohostot
Tunturien saniaisniityt

2

- vähentää pajujen määrää

1

Lumenviipymät ja
lumenpysymät
Vaivaispajulumenviipymät

Lajistoon
- jäkälälajisto muuttuu ja
heinämäiset kasvit voivat
lisääntyä kulutuksen jatkuessa
- liekovarpio voi vähentyä
- vaihteleva vaikutus

- vaihteleva vaikutus
- vaihteleva vaikutus
- vaihteleva vaikutus

- ei merkittäviä vaikutuksia

- porojen laidunnus ylläpitää
ruohoisuutta ja heinäisyyttä
- ei merkittäviä vaikutuksia

- vaihteleva vaikutus
- kulutuksen jatkuessa lajisto
köyhtyy
- lisää putkilokasvien monimuotoisuutta
- ei merkittäviä vaikutuksia

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei tiedossa

Matalasaraiset ja -heinäiset
lumenviipymät

2

- muovaa lajien runsaussuhteita

- osin laidunnuksen ylläpitämä
luontotyyppi

Karut pienruoholumenviipymät

2

- muovaa lajien runsaussuhteita

- osin laidunnuksen ylläpitämä
luontotyyppi

Karut sammalvaltaiset
lumenviipymät
Jääleinikkilumenviipymät

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

- laidunnuksen puute voi yksipuolistaa lajistoa
- liian voimakas laidunnus voi
haitata tallausherkkiä lajeja
- laidunnuksen puute voi yksipuolistaa lajistoa
- liian voimakas laidunnus voi
haitata tallausherkkiä lajeja
- ei tiedossa

2

- voi muuttua rakkakivikoksi

- jääleinikki taantuu

Ravinteiset kangasmaiset
lumenviipymät
Ravinteiset pienruoholumenviipymät
Ravinteiset sammalvaltaiset
lumenviipymät

1

- voi aiheuttaa jääleinikin
vähenemistä
- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei tiedossa

- ylläpitää niittymäistä
kasvillisuutta
- voi aiheuttaa maaperän
kulumista

- estää varvikoitumista

Lumenpysymät

1

- mahdollisesti edistää
sulamista

- tuo ravinteita

- vaihteleva, kulutuksen
jatkuessa lajisto köyhtyy
- vaihteleva vaikutus
- kulutuksen jatkuessa lajisto
köyhtyy
- ei tiedossa

Tasamaiden kuviomaat

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei tiedossa

Rinteiden kuviomaat
eli vuotomaat
Routanummet

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei tiedossa

1

Tunturien
hiekkapaljastumat
Tunturikalliot ja -kivikot

2

- laidunnus voi estää koivun
leviämistä
- paljastumat laajenevat

- pysyminen avoimena ja vähälu- - suhteellisen lieviä vaikutuksia
misena edistää routimista
- ylläpitävä vaikutus
- ei merkittäviä vaikutuksia

Tunturien karut ja
keskiravinteiset laakeat kalliot
Tunturien karut ja
keskiravinteiset jyrkänteet

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

2
2

- eroosioalttius kasvaa

Kuviomaat
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- voi vaikuttaa kallioiden
makrojäkäliin
- ei merkittäviä vaikutuksia

Luontotyyppi
Tunturien kalkkikalliot ja kivikot
Tunturien ultraemäksiset
kalliot ja kivikot
Tunturien karut ja
keskiravinteiset kivikot
Vyörysorat
Karut ja keskiravinteiset
vyörysorat
Kalkkivyörysorat

Vaikutusarvio
Rakenteeseen
1
- ei merkittäviä vaikutuksia

Poron vaikutus luontotyypin
Toimintaan
- ei merkittäviä vaikutuksia

Lajistoon
- voi vaikuttaa kivien makrojäkäliin
- ei merkittäviä vaikutuksia

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

- voi vaikuttaa kivien
makrojäkäliin

1

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei merkittäviä vaikutuksia

- ei tiedossa

1

- voi lisätä maan vyörymistä - ei merkittäviä vaikutuksia

nämä lajit ovat usein ravinteisen kasvualustan ja lumenviipymien luonnehtijalajeja. Useimmilla tutkituilla lajeilla lämpötilan vaihtelun sietokyky on kuitenkin
laaja. Siten 2 ºC kesälämpötilan tai 4 ºC talvilämpötilan nousulla ei välttämättä ole suoraa haittavaikutusta
kaikille tunturikasvilajeille. Tunturilajien taantuminen
saattaakin liittyä tulevaisuudessa merkittävässä määrin
kasvillisuuden rakenteen ja lajien välisten kilpailusuhteiden muutoksiin. Puuttoman tunturipaljakan osuus
tulee ennusteiden mukaan vähenemään voimakkaasti
ilmaston lämmetessä. Ruotsin tunturialueilla on arvioitu, että eri ilmastoskenaarioiden mukaan metsänraja voi
nousta noin 235–670 metriä nykyistä ylemmäksi (Moen
ym. 2004). Tämänkaltainen muutos johtaisi puuttoman
paljakka-alueen pienenemiseen 75–85 %:lla. Jäljelle jäävät paljakka-alueet olisivat voimakkaasti pirstoutuneita
ja koostuisivat suurelta osin vyörysorarinteistä ja lohkareikoista. Mikkola ja Virtanen (2006) arvioivat ilmaston
lämpenemisen vaikutusta männyn metsänrajaan Suomen Lapissa. Heidän mukaansa 1 ºC:n lämpenemisen
vaikutuksesta tunturikoivikoiden ja -paljakan osuus tutkitulla alueella Lapissa voi laskea nykyisestä 37 %:sta
6 %:iin, ja 3 ºC:n lämpenemisen seurauksena vielä voimakkaammin, alle 1 %:iin. Siitä, kuinka nopeasti tällaiset
muutokset voisivat tapahtua, ei kuitenkaan ole luotettavia arvioita.
Uhanalaisuusarvioinnissa ennakoitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen tunturien luontotyyppeihin
sekä yleispiirteisesti että yksittäisten luontotyyppien tasolla. Yleispiirteinen arvio tehtiin paikkatietoanalyysien avulla. Se pohjautui Moenin ym. (2004) esittämään
lähestymistapaan, ja siinä käytettiin tietoja metsänrajan
nykyisestä korkeudesta sekä EU:n kuudenteen puiteohjelmaan kuuluvan ALARM-hankkeen (Settele ym. 2005)
tuottamia ilmastoaineistoja. Kyseinen ilmastoaineisto
koostui 10 minuutin hilaruudukolle interpoloiduista
kesälämpötilojen (kesä–elokuun keskilämpötila) keskiarvoista vuosille 1971–1990 ("lähtötilanne"; kuva 66a)
sekä kahteen ilmastoskenaarioon perustuvista kesälämpötilaennusteista vuosille 2071–2100 (kuva 66b, c).

- vaihteleva vaikutus

Tarkastellut ilmastoskenaariot olivat Hadley Center
-tutkimuslaitoksen tuottamat skenaariot HadCM3 B1
ja A2 (Mitchell ym. 2004). Lievemmän skenaarion B1
mukaan ilmakehän CO2-pitoisuus nousee nykyisestä
380 ppm:n (parts per million) tasosta 530 ppm:n tasolle
ja maapallon keskilämpötila kohoaa 2 °C vuoteen 2100
mennessä (IPCC 2001). Voimakkaamman skenaarion
A2 perusteella CO2-pitoisuus nousee tasolle 860 ppm
ja keskilämpötila kohoaa 3,8 °C. Tässä yhteydessä tarkastellaan etupäässä skenaarioon B1 liittyviä ennusteita,
koska jo sen perusteella ovat huomattavat muutokset
Suomen tunturiluonnossa mahdollisia. Ennakoidut erot
kesän keskilämpötiloissa Suomen Lapissa ovat vuosien
1971–1990 sääolojen ja skenaarion B1 vuosien 2071–2100
ennusteiden välillä vähintään +2 °C ja paikoin yli +3 °C
(kuva 67).
Vuosien 1971–1990 kesälämpötilojen ja skenaarioissa
ennustettujen lämpötilojen erojen perusteella voidaan
arvioida sitä, kuinka paljon metsänraja voi nousta ja
puuton paljakka vähentyä Lapin eri osissa. Pohjana on
lämpötilan ja korkeuden välillä vallitseva suhde: 100
metrin muutos suhteellisessa korkeudessa vastaa 0,6
asteen muutosta lämpötilassa (Moen ym. 2004). Siten
alueilla, joilla ennustettu kasvukauden aikaisen lämpötilan nousu on keskimäärin +2 °C, metsänraja voi teoriassa siirtyä noin 330 metriä ylemmäksi. Niinpä vuosien
1971–1990 ja skenaarion B1 välisten lämpötilaerojen perusteella metsänraja voi Lapissa siirtyä 400–500 m, vähimmilläänkin noin 350 m ylemmäksi tunturien rinteillä
(kuva 68). Nykyisiä paljakkaolosuhteita (pääsääntöisesti
yli 300 m mpy. sijaitsevat alueet) vastaavia tunturialueita
tulee mahdollisesti säilymään vain Enontekiön Lapissa
(kuva 69). Toisaalta, kuten Ruotsissa (Moen ym. 2004),
myös Käsivarren Lapissa on kivikkoisia ja louhikkoisia
alueita, jotka säilynevät suurelta osin puuttomina, vaikka niiden lämpöolot muuttuisivat tunturikoivulle ja osin
männyllekin sopiviksi.
On huomattava, että myös talvilämpötiloissa ja sademäärissä tapahtuvat muutokset tulevat osaltaan
vaikuttamaan tunturien luontotyypeissä tapahtuviin
Tunturit
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a

Lämpötila °C

b

c

6−8
8−10
10−12
12−14
14−16
16−18
18−20
20−22
22−24

© SYKE, Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/08

Kuva 66. a) Kesäkuukausien (kesä–elokuu) keskilämpötila Suomessa ja lähialueilla vuosina 1971–1990; b) Hadley Center
-tutkimuslaitoksen tuottaman ilmastoskenaarion HadCM3 B1 mukainen ennustettu kesäkuukausien keskilämpötila vuosille
2071–2100 ja c) ilmastoskenaarion HadCM3 A2 mukainen ennustettu kesäkuukausien keskilämpötila vuosille 2071–2100.

Lämpötilamuutos °C
2,0−2,2
2,3−2,5
2,6−2,7
2,8−2,9
3,0−3,1
3,2−3,3
3,4−3,5
3,6−3,8
3,9−4,1
4,2−4,4

© SYKE, Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/08

Kuva 67. Kesäkuukausien keskilämpötilojen ennustettu muutos ilmastoskenaarion HadCM3 B1 ja vuosien 1971–1990 havaintojen välillä.
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Metsänrajan
muutoskorkeus m
< 350
351−400
401−450
451−500
501−550
551−600
601−650
> 650

© SYKE, Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/08

Kuva 68. Ennustetun lämpötilamuutoksen (skenaario HadCM3 B1 vuosille 2071–2100) perusteella laskettu metsänrajan
teoreettinen korkeusmuutos (m). Lievimmilläänkin puuston kasvulle suotuisia olosuhteita esiintyy 350 m nykytilannetta
ylempänä ja paikoin yli 500 m ylempänä.

Puuttomalle paljakalle
suotuisat alueet
Ennuste 2071−2100
1971−1990
© SYKE, Maanmittauslaitos
lupa nro 7/MYY/08

Kuva 69. Puuttomalle tunturipaljakalle ominaisten ilmastoolosuhteiden esiintyminen Suomessa vuosina 1971–1990
ilmastoaineiston (vihreät alueet eli yli 300 m mpy. sijaitsevat
alueet) sekä vuosina 2071–2100 HadCM3 B1 ilmastoskenaarion ennusteiden (punaiset alueet) perusteella. Ilmastomuutosskenaarion perusteella tunturipaljakalle luonteenomaiset lämpötilat säilyvät vain suurtunturien alueella.
Pääosassa Lappia tunturialueet ovat matalia ja topografialtaan loivia, joten pienetkin lämpötilamuutokset voivat näkyä
laajoilla alueilla.

Suomen ympäristö 8 | 2008 Osa 1

203

Tunturit

muutoksiin. Lisäksi yksittäiset paikalliset tekijät kuten
lumipeitteen jakaantuminen, tykkylumen esiintyminen,
maaperäolosuhteet ja porolaidunnus voivat vaikuttaa
siihen, kuinka nopeasti puusto ja pensasto pystyvät
levittäytymään avoimelle tunturipaljakalle. Ilmaston
lämpeneminen edistää myös tuhohyönteisten, kuten
tunturi- ja hallamittarin esiintymistä tunturikoivulla sekä mäntypistiäisten (Diprionidae; havupistiäiset) esiintymistä männyllä. Tuhot voivat olla entistä laajempia ja
useammin toistuvia. Paljakan metsittyminen tulee siten
tapahtumaan viiveellä ja eri kohdilla eri nopeudella. Tässä työssä käytetyt kasvukauden aikaiset lämpötilat ovat
kuitenkin osoittautuneet hyödyllisiksi tekijöiksi arvioitaessa metsänrajan määräytymistä pohjoisilla alueilla
(Mikkola ja Virtanen 2006), joten tässä esitetyt tulokset
antavat käyttökelpoisen ensimmäisen arvion tunturiluonnon muutosten laajuudesta.
Skenaarioihin perustuvan ilmastonmuutoksen vaikutusten yleispiirteisen arvioinnin lisäksi jokaiselle
uhanalaisuusarvioinnissa erotetulle ja tunturiasiantuntijaryhmän arvioimalle luontotyypille tehtiin erillinen
arvio. Tämä toteutettiin asiantuntija-arviona siten, että
tunturiasiantuntijaryhmän asiantuntijat arvioivat itsenäisesti erotettujen tunturiluontotyyppien herkkyyden
ilmastomuutoksen vaikutuksille asteikolla 1–3 (1 = ei
lainkaan / hyvin vähän herkkä; 2 = kohtalaisesti herkkä;
3 = merkittävästi herkkä). Erilliset arviot yhdistettiin ja
evaluoitiin, ja jokainen luontotyyppi arvotettiin eri henkilöiden arvioiden mediaaniluvun perusteella (taulukko
24). Luontotyyppien arvioissa käytettiin seuraavia kriteereitä: (i) ilmastonmuutoksen uhkat ovat pienempiä
lohkareisilla, kivikkoisilla, paljaan maaperän ja ohuen

maannoksen luonnehtimilla kasvupaikoilla, jotka metsittyvät hitaammin, (ii) uhkat ovat suurempia pinta-alaltaan pienikokoisilla luontotyypeillä, joiden säilyminen
kytkeytyy olennaisesti johonkin nykyilmaston tekijään,
kuten paksuun lumipeitteeseen, (iii) uhkat voivat olla
suurempia paljakan alaosien luontotyypeillä metsittymisen vuoksi ja (iv) uhkat ovat suurempia tuore-kosteapohjaisilla paksumman maannoksen luonnehtimilla luontotyypeillä, joille puusto voi levittäytyä helpommin.
Tämän asiantuntija-arvion perusteella ilmastonmuutoksen vaikutuksille herkimpiä tunturien luontotyyppejä ovat erilaiset lumenviipymät, jotka ovat hyvin pie-

nialaisia ja jotka taantuvat nopeasti, jos lumipeitteinen
aika lyhenee. Tämä arvio on yhteneväinen Sœterdalin ja
Birksin (1997) tunturikasvitutkimuksen tulosten kanssa.
Myös kanervakankaisiin ilmastonmuutos voi vaikuttaa
voimakkaasti, sillä ne metsittyvät melko helposti, ja lisäksi sateisuuden muutokset voivat johtaa lajiston runsaussuhteiden voimakkaisiin muutoksiin. Lievimmin
ilmastonmuutoksen uhkaamia luontotyyppejä ovat esimerkiksi pajukkoiset puronvarsiruohostot, lehtomaiset
tunturikoivikot ja koivikkolehdot, jotka saattavat ainakin alkuvaiheessa jopa laajentua.

Taulukko 24. Asiantuntija-arvio tunturiluontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutoksen vaikutuksille asteikolla 1–3 (1 = ei lainkaan / hyvin
vähän herkkä, 2 = kohtalaisesti herkkä, 3 = merkittävästi herkkä). Arvio on mediaaniluku tunturien asiantuntijaryhmän jäsenten erillisistä
arvioista. Arvioinnin kriteerit on esitelty tarkemmin tekstissä.
Luontotyyppi

Herkkyys Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksen laadusta ja laajuudesta

Tunturikoivikot
Variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikot

2

Variksenmarja-jäkälä-seinäsammaltunturikoivikot

2

Variksenmarja-mustikka-tunturikoivikot

2

Karu maa torjuu muutosta, joka voi olla etupäässä heinittymistä. Toisaalta porojen
voimakas laidunnus voi estää koivikoiden kehittymistä uusilla ilmastollisesti
suotuisilla alueilla.
Karu maa torjuu muutosta, joka voi olla etupäässä heinittymistä. Toisaalta porojen
voimakas laidunnus voi estää koivikoiden kehittymistä uusilla ilmastollisesti
suotuisilla alueilla.
Mänty pystyy leviämään tälle luontotyypille melko helposti.

Variksenmarjatunturikoivikot

2

Mänty pystyy leviämään tälle luontotyypille melko helposti.

Ruohokanukka-variksenmarja-mustikkatunturikoivikot
Ruohokanukka-mustikka-tunturikoivikot

1

Saattavat laajentua, jos mereisyys lisääntyy.

1

Saattavat laajentua, jos mereisyys lisääntyy.

Lehtomaiset tunturikoivikot

1

Laajenevat.

Tunturien suurruoholehdot

1

Laajenevat.

Tunturien suursaniaislehdot

1

Laajenevat.

Tunturikangaspajukot

1

Laajenevat.

Tunturikatajikot

1

Tunturikoivupensaikot

2

Mahdollisesti laajenevat, jos lumisuus lisääntyy. Toisaalta katajikkojen kehittyminen
on hidasta.
Pensaikkojen luonne muuttuu puuston levittäytymisen myötä. Pensaikot muuttuvat
koivikoiksi.

Tunturikangaspensaikot

Tunturikankaat
Tuulikankaat

1

Muutoksia vähän tai ei lainkaan.

Variksenmarjakankaat

1

Vaivaiskoivukankaat

1

Laaja-alainen luontotyyppi. Voivat paikoin edelleen laajentua. Alimmat alueet voivat
metsittyä.
Voivat paikoin laajentua. Koivun leviäminen on hidasta.

Mustikkakankaat

2

Metsittyvät helposti, mikä ei kuitenkaan uhkaa pohjakerroksen lajistoa.

Kurjenkanervakankaat

2

Voivat muuttua mustikkakankaiksi tai variksenmarjakankaiksi.

Kanervakankaat

3

Liekovarpiokankaat

2

Lapinvuokkokankaat

2

Metsittyvät helposti. Lisäksi sateisuuden muutokset voivat johtaa lajiston
runsaussuhteiden voimakkaisiinkin muutoksiin. Ovat ilmastonmuutoksen vuoksi
uhatuimpia tunturikangastyyppejä.
Esiintymät pienialaisia, minkä vuoksi ne ovat keskimääräistä alttiimpia
ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
Lajistollinen monimuotoisuus voi vähentyä, jos kuivapohjaiset kasvupaikat
muuttuvat kosteammiksi ja paksukunttaisiksi.
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Luontotyyppi

Herkkyys Arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksen laadusta ja laajuudesta

Tunturien heinäkankaat ja
tunturiniityt
Jäkkikankaat

2

Pajukon lisääntyminen on mahdollinen uhka.

Lampaannata-tunturivihviläkankaat

2

Voivat muuttua variksenmarjakankaiksi.

Tunturien pienruohoniityt

2

Voivat pensoittua.

Tunturien suurruohoniityt

2

Voivat pensoittua.

Pajukkoiset puronvarsiruohostot

1

Ilmeisesti laajenevat.

Tunturien saniaisniityt

1

Voivat laajentua.

Vaivaispajulumenviipymät

2

Pienialainen luontotyyppi. Voivat muuttua mustikkakankaiksi.

Matalasaraiset ja -heinäiset
lumenviipymät
Karut pienruoholumenviipymät

2

Pienialainen luontotyyppi. Voivat muuttua niityiksi.

3

Karut sammalvaltaiset lumenviipymät

3

Jääleinikkilumenviipymät

2

Hyvin pienialainen luontotyyppi, joka on uhanalaisimpien luontotyyppien joukossa.
Vaarassa muuttua niityiksi.
Hyvin pienialainen luontotyyppi, joka on uhanalaisimpien luontotyyppien joukossa.
Taantuvat, jos lumipeitteinen aika lyhenee.
Pienialainen luontotyyppi. Voivat muuttua tunturikankaiksi.

Ravinteiset kangasmaiset lumenviipymät

2

Hyvin pienialainen luontotyyppi. Voivat muuttua liekovarpiokankaiksi.

Ravinteiset pienruoholumenviipymät

2

Ravinteiset sammalvaltaiset
lumenviipymät
Lumenpysymät

3

Hyvin pienialainen luontotyyppi, joka on uhanalaisimpien luontotyyppien joukossa.
Vaarassa muuttua niityiksi.
Hyvin pienialainen luontotyyppi, joka on uhanalaisimpien luontotyyppien joukossa.
Taantuvat, jos lumipeitteinen aika lyhenee. Voivat muuttua liekovarpiokankaiksi.
Hyvin pienialainen luontotyyppi, joka on uhanalaisimpien luontotyyppien joukossa.
Taantuvat, jos lumipeitteinen aika lyhenee.

Lumenviipymät ja lumenpysymät

3

Kuviomaat
Tasamaiden kuviomaat

2

Rinteiden kuviomaat eli vuotomaat

2

Routanummet

2

Uhkatekijänä kosteus ja lämpöolojen voimakas muutos, jolloin routaantuminen
vähenee.
Uhkatekijänä kosteus ja lämpöolojen voimakas muutos, jolloin routaantuminen
vähenee.
Voivat soistua tai muuttua vaivaiskoivukankaiksi.

Tunturien hiekkapaljastumat

1

Muutoksia vähän tai ei lainkaan.

Tunturien karut ja keskiravinteiset
laakeat kalliot
Tunturien karut ja keskiravinteiset
jyrkänteet
Tunturien kalkkikalliot ja -kivikot

1

Sammalpeite voi lisääntyä, ei kuitenkaan merkittävä uhka.

1

Sammalpeite voi lisääntyä, ei kuitenkaan merkittävä uhka.

1

Sammalpeite voi lisääntyä, ei kuitenkaan merkittävä uhka.

Tunturien ultraemäksiset kalliot
ja kivikot
Tunturien karut ja keskiravinteiset
kivikot
Vyörysorat

1

Sammalpeite voi lisääntyä, ei kuitenkaan merkittävä uhka.

1

Sammalpeite voi lisääntyä, ei kuitenkaan merkittävä uhka.

Karut ja keskiravinteiset vyörysorat

1

Sammalpeite voi lisääntyä, ei kuitenkaan merkittävä uhka.

Kalkkivyörysorat

1

Sammalpeite voi lisääntyä, ei kuitenkaan merkittävä uhka.

Tunturikalliot ja -kivikot

Tunturit
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3.7.4

Toimenpide-ehdotukset

Tunturiluontotyyppien uhanalaisuuden syinä ja uhkatekijöinä arvioidaan olevan ensisijaisesti poronhoidon
aiheuttama ylilaidunnus, toiseksi ilmastonmuutos ja kolmanneksi luontomatkailuun liittyvä kuluminen ja rakentaminen (ks. luku 3.7.3.1). Koko tunturiluontotyyppien
alue on poronhoidon piirissä lukuun ottamatta Mallan
luonnonpuistoa, jossa asetuksen mukaan poronhoito on
kielletty. Siten laidunnuksella on jonkinasteinen vaikutus kaikkiin luontotyyppeihin. Vaikutukset kohdistuvat pääosin luontotyyppien laadullisiin ominaisuuksiin
eli rakenteeseen, toimintaan ja lajistoon, mutta melko
vähän pinta-alaan. Pinta-alamuutoksia on aiheutunut
lähinnä Utsjoella, jossa ankaran, 1960-luvun puolivälissä
ilmenneen tunturimittarituhon jälkeen porolaidunnus
on hidastanut tai estänyt koivikoiden uudistumista ja
elpymistä 682 km2:n laajuisella alueella (Sihvo 2002).
Tunturiluontotyyppien luonnontilan tieteellisiä
kuvauksia ja määrittelyjä on tehty vähän. Kasvilajisto
tunnetaan hyvin, mutta sen rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia, biomassaa ja tuotosta saati suhteita
muihin eliölajeihin ravintoketjun eri tasoilla on varsin
puutteellisesti tutkittu. Parhaiten on selvitetty poronjäkälikköjen ekologista tilaa, jota kuvaavat tunnukset ovat
peittävyys, jäkälän korkeus, biomassa ja tuotos. Tähän
arviointiin kehitettiin kuivien ja kuivahkojen tunturiluontotyyppien laadullista tilaa ilmentämään kuusiportainen luokitus: 1. voimakkaasti kulunut, 2. hitaasti
uudistuva, 3. hyvin uudistuva, 4. maksimituottoinen,
5. laiduntamaton ja 6. kliimaksivaihe (ks. luku 3.7.3.2).
Tunturiluontotyyppien suojelun sekä poronhoidon ekologisen kestävyyden kannalta on perusteltua tavoitella
ainakin luokkaa 3 eli "hyvin uudistuva".
Pitkäkestoinen, voimakas laidunnus vaikuttaa selvimmin tunturikankaisiin ja -koivikoihin sekä joihinkin
harvinaisiin ja pienialaisiin luontotyyppeihin Käsivarren pohjoisosan Skandeilla. Tunturikankailla laidunnus
vaikuttaa pintakasvillisuuteen, erityisesti jäkälien runsauteen. Tunturikoivikoissa pitkäkestoinen ylilaidunnus
vaikuttaa myös puuston rakenteeseen ja toimintaan, kun
poro syö kesäaikana koivun taimia ja tyvivesoja. Voimakkaan laidunnuspaineen alueella syönnös estää kokonaan koivun uudistumisen. Tunturikoivikoista 54 %
sijaitsee kesälaidunalueella, missä koivun uudistuminen on olennaisesti vaikeutunut tai estynyt. Ilman
nuorennosta koivikko tuhoutuu aikaa myöten. Erityisen kriittisiä alueita ovat koivun metsänrajavyöhykkeet
tunturissa, jonne porot nousevat kesällä sääskiaikaan.
Laidunnuspaine nousi tunturikoivun uudistumisen kannalta monilla alueilla liian korkeaksi 1980-luvun alussa,
jolloin porotiheys kasvoi huomattavasti ja jonka jälkeen
poromäärät on pidetty edelleen suhteellisen korkealla
tasolla. Jäkälikköjen vähittäinen kuluminen on alkanut
useita kymmeniä vuosia, paikoin jopa vuosisata sitten.
Ilmastonmuutos on tunturiluontotyyppien uhanalaisuuden kannalta toiseksi tärkein tekijä. Sen arvioidaan
vaikuttavan lähes kahteen kolmasosaan tunturiluontotyypeistä kohtalaisesti tai merkittävästi muuttaen luontotyypin laatuominaisuuksia tai pienentäen pinta-alaa.
Nopeimmin ja voimakkaimmin muuttuvat lumenviipy-
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mät ja -pysymät. Toisaalta runsaassa kolmasosassa luontotyypin arvioidaan laajenevan tai muutos on enintään
hyvin vähäinen. Ilmastonmuutoksen osalta toimenpiteet
kuuluvat yleiseen ilmastopolitiikkaan.
Matkailuun liittyvä kulutusvaikutus on suurin tunturikeskuksissa, kuten Pallastuntureilla, jossa hotelli
sijaitsee metsänrajalla ja laskettelurinteet sekä iso osa
retkeilyreiteistä on tehty kuivalle, helppokulkuiselle tunturikankaalle. Kilpisjärvellä rakentamisen sekä voimakkaasti kasvavan matkailun vaikutukset ulottuvat myös
alueen pienialaisille ja harvinaisille luontotyypeille.

Tunturiluontotyyppien
asiantuntijaryhmä ehdottaa:
1.	Porojen aiheuttamaa laidunnuspainetta säädellään ja porojen laidunkiertoa kehitetään. Lisäksi
pyritään luomaan porolaidunnuksen ulkopuolelle
jäävien tutkimus- ja vertailualueiden verkosto.
Tavoitteena on saavuttaa kuivilla ja kuivahkoilla tunturikoivikko- sekä karuilla tunturikangastyypeillä
vähitellen poronjäkälikköjen ekologisen tilan luokka
"hyvin uudistuva" ainakin 50 %:lla kyseisten luontotyyppien pinta-alasta ja samalla varmistaa tunturikoivikoiden uudistuminen. Laidunnuksen ulkopuolelle jäävien alueiden tulisi olla niin laajoja, että niillä
voidaan tehdä myös ekosysteemitason vertailuja ja
tutkimuksia. Verkoston tulisi kattaa edustavasti eri
tunturiluontotyyppien esiintymisalueet.
2.	Luontotyyppien inventointia täydennetään koko tunturialueen kattavaksi, ja inventointia kehitetään siten, että luontotyyppikuvioiden ominaisuustietojen perusteella voidaan paremmin
erottaa nyt käytetyn tunturiluontotyyppien luokittelun luontotyypit. Porolaiduninventointia ja
-seurantoja kehitetään ottamaan huomioon luontotyyppiluokitus mukaan luettuna sen laadullinen
ja rakenteellinen arviointi. Luontotyyppien täydennysinventointia tarvitaan Ylä-Lapissa, jossa on
laajoilla alueilla käytetty vain ilmakuvatulkintaa. Se
ei ole mahdollistanut kaikkien luontotyyppien tunnistamista ja rajaamista. Inventointia kohdennetaan
erityisesti alueille, joilla on harvinaisia ja uhanalaisia
tai ilmakuvilta vaikeasti erotettavia luontotyyppejä,
kuten Käsivarren pohjoisosissa Skandien alueella.
Myös suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevilta erillistuntureilta puuttuu luontotyyppien inventointi.
Tunturikoivikoissa selvitetään myös niiden rakennetta, nuorennoksen määrää ja uudistumiskykyä.
Muillakin luontotyypeillä kiinnitetään huomiota
laadulliseen ja rakenteelliseen arviointiin.
3.	Tutkimusta kohdennetaan keskeisten luontotyyppien rakenteen, toiminnan ja muiden laadullisten ominaisuuksien kuvaukseen ekosysteemitasolla. Ekosysteemitason tutkimuksilla voidaan
määritellä nykyistä monipuolisemmin ja tarkemmin
se luonnontila, jota pidetään kunkin luontotyypin
tavoitetasona ja johon muutoksia verrataan. Samalla

vanhoja tunturikoivikkoalueita. Niillä porolaidunnus estää koivun uudistumisen ja elpymisen. Ensisijaisena menetelmänä tunturikoivikoiden elvyttämisessä on porojen kesäaikainen paimennus ja sopivan
laidunkierron järjestäminen.

voidaan vertailla poron laidunnuspaineen ja ilmastonmuutoksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia
luontotyyppeihin ravintoketjuittain ja kehittää luontotyyppien pitkäaikaistutkimus- ja seurantamenetelmiä. Myös halla- ja tunturimittarin aiheuttamien
tuhojen seurantaan sekä tutkimukseen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta niiden esiintymiseen lisätään resursseja. Erittäin niukasti tutkimustietoa
on etenkin ultraemäksisistä ja kalkkivaikutteisista
luontotyypeistä, lehdoista, tuoreista tunturikoivikkotyypeistä sekä routanummista.

6.	Tunturiluontotyyppien ja niiden ekologian opetus otetaan mukaan luonnontieteiden ja luonnonvara-alan ammatilliseen koulutukseen ja sitä
syvennetään yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksessa.

4.	Seuraava tunturiluontotyyppien uhanalaisuuden
arviointi tehdään kymmenen vuoden kuluttua
uusien ja tarkennettujen tietojen perusteella.
Uusien kustannustehokkaiden tiedonkeruu- ja seurantamenetelmien kehittäminen on mahdollista erityisesti hyödyntäen nykyaikaisen kaukokartoituksen
tekniikoita.

7.	Herkästi kuluvat ja uhanalaiset luontotyypit otetaan paremmin huomioon maankäytön suunnittelussa. Matkailurakentamista tunturikeskuksissa
ohjataan luontoarvot huomioon ottavalla kaavoituksella. Kävijävirtojen aiheuttamaa kulumista vähennetään retkeilyreittien suunnittelulla, rakenteilla ja
opastuksella.

5.	Ennallistetaan vanhoja tunturimittarin tuhoamia
tunturikoivikkoalueita. Metsähallituksen luontopalvelut on laatinut suunnitelman, jonka mukaan
Utsjoella on mahdollisuus ennallistaa noin 300 km2

8.	Tehostetaan kesäaikaisen maastoliikenteen valvontaa, ehkäistään luvattomien maastourien
syntymistä ja palautetaan niitä luonnontilaan.

Tunturit

Suomen ympäristö 8 | 2008 Osa 1

207

.

KI I TOKSET
Tunturiasiantuntijaryhmä kiittää Seppo Tuomista Kevon luonnonpuiston ja Käsivarren alueen aineistojen vertailujen
tekemisestä. Hän osallistui myös ilmastonmuutosskenaariotarkastelun laatimiseen sekä luvun "Tietolähteet ja arvioinnin toteutus" kirjoittamiseen. Tapio Tynykselle kiitokset osallistumisesta luontotyyppien luokitteluun, erityisesti
routanummia koskevista tiedoista. Lisäksi hän osallistui tunturiasiantuntijaryhmän Utsjoen retkeilyn järjestämiseen
ja toimi retkellä asiantuntijana.
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Tulosten yhteenvedossa tarkastellaan 368 luontotyypin joukkoa (taulukko 25). Siihen kuuluvat luokittelun
alimman (tarkimman) jakotason arvioidut luontotyypit
lukuun ottamatta puutteellisesti tunnettuja (DD) tyyppejä. Yleiskäsitteellä luontotyyppi tarkoitetaan tässä
sekä luontotyyppejä, niiden muodostamia ryhmiä että
luontotyyppiyhdistelmiä. Kaikkiaan uhanalaisuusarvioinnissa on ollut mukana 420 arvioitua yksikköä, koska
arvioita on annettu myös luontotyyppiryhmille, vaikka
niihin sisältyviä luontotyyppejä olisi arvioitu erikseen.
Näin on menetelty erityisesti silloin, kun luontotyyppiryhmä vastaa luontodirektiivin luontotyyppiä tai muuta
yleisesti käytetyn luokittelun yksikköä, josta tarvitaan
tietoa. Tuloslaskelmiin ei kuitenkaan ole luettu päällekkäisiä ryhmä- ja luontotyyppitason arvioita.
Arvioitujen luontotyyppien lukumäärät vaihtelevat
Itämeren vedenalaisen luonnon 10 luontotyypistä metsien 73 luontotyyppiin (kuva 70). Erotettujen tyyppien lukumäärä on ollut sidoksissa lähinnä tiedon saatavuuteen.
Toisaalta jakotarkkuuteen on voinut vaikuttaa myös se,
ettei useita alatyyppejä sisältäviä luontotyyppejä ole jaettu tarkemmin, jos alatyyppien uhanalaistumiskehitys on
ollut samankaltaista. Tällöin alatyyppien ekologiset erot
on kuvattu luontotyypin sisäisenä vaihteluna.

Arvioitujen luontotyyppien lukumäärä (kpl)

Tarkasteltujen luontotyyppien
määrät

Kuva 70. Arvioitujen luontotyyppien lukumäärä luontotyyppiryhmittäin Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja koko
maassa. Lukumäärissä eivät ole mukana puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit.

Taulukko 25. Uhanalaisuusarvioinnissa mukana olleiden luontotyyppien määrät koko maassa sekä Etelä- ja Pohjois-Suomessa.
”Kaikki arvioidut” sisältävät myös puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit sekä ryhmätason arviot, jotka on päällekkäisyyden välttämiseksi poistettu ”alimman tason arvioiduista”. Tulosten yhteenvedoissa tarkastellaan alimman luokittelutason
luontotyyppejä ilman puutteellisesti tunnettuja tyyppejä.
Luontotyyppejä, kpl
Kaikki arvioidut
Alimman tason arvioidut ilman puutteellisesti
tunnettuja

Koko maa
420

Etelä-Suomi
351

Pohjois-Suomi
309

368

305

267
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Luontotyyppejä ja luontotyyppiyhdistelmiä on käsitelty tulosten yhteenvedossa samalla tavalla, eli molemmat sisältyvät tyyppien kokonaismääriin, uhanalaisten
osuuksiin jne. Alimman jakotason arviointiyksiköistä 66
on luontotyyppiyhdistelmiä. Sisävesissä uhanalaisuutta
on tarkasteltu pääosin vain yhdistelmätasolla, eikä näiden luontotyyppiyhdistelmien sisällä ole puutteellisten
tietojen vuoksi erotettu luontotyyppejä. Sen sijaan rannikon, soiden ja kallioiden luontotyyppiryhmissä luontotyyppiyhdistelmät sisältävät samoja luontotyyppejä,
joita on arvioitu myös erikseen. Näiden luontotyyppien
ja luontotyyppiyhdistelmien näennäisesti päällekkäinen
tarkastelu ei kuitenkaan merkitse sitä, että kyseiset luontotyypit olisi arvioitu kahteen kertaan, vaan yhdistelmätason uhanalaisuusarvioinnissa on kiinnitetty huomiota
eri asioihin (laajempiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin)
kuin luontotyyppitason arvioinnissa. Luontotyyppien
ja luontotyyppiyhdistelmien päällekkäisyyttä on vain
tyyppien lukumäärätarkasteluissa. Silloin kun esitetään
pinta-alatuloksia, mukana on vain joko luontotyyppi- tai
luontotyyppiyhdistelmätaso.
4.2

Luontotyyppien jakautuminen
uhanalaisuusluokkiin

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

Niistä luontotyypeistä ja luontotyyppiyhdistelmistä,
joissa tiedot riittivät uhanalaisuuden arviointiin, on
uhanalaisia (CR, EN tai VU) koko maassa 51 %, EteläSuomessa 66 % ja Pohjois-Suomessa 29 % luontotyyppien lukumäärästä (kuva 71, taulukko 26). Vakavimmin
uhattuja eli äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä on
koko maassa 52 (14 %), ja niistä 29 on perinnebiotooppeja. Äärimmäisen uhanalaisiksi on arvioitu myös mm.
eteläisiä jalopuulehtoja, lehtipuuvaltaisia kangasmetsiä,
karukkokankaita, maankohoamisrannikolle rajoittuvia
metsien ja soiden luontotyyppejä tai luontotyyppiyhdistelmiä sekä eteläisten savikkoalueiden virtavesiä. Yhden
luontotyypin (lepikkoniityt) arvioidaan hävinneen (RE).
On huomattava, että hävinneiden luontotyyppien toteaminen on sidoksissa historialliseen tietoon. On mahLC

100 %

NT

VU

EN

CR

RE

80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Etelä-Suomi

Pohjois-Suomi

Koko maa

Kuva 71. Luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien
jakautuminen uhanalaisuusluokkiin tyyppien lukumäärän perusteella Etelä-Suomessa (305 kpl), Pohjois-Suomessa (267
kpl) ja koko maassa (368 kpl). Osuudet on laskettu alimman
arvioidun tason mukaan eli arvioidut ylemmän tason ryhmät
eivät ole luvuissa mukana, mikäli niiden sisällä on arvioitu
myös alempi taso. Tarkastelussa eivät ole mukana puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit.
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dollista, että hävinneitä on todellisuudessa suurempi
joukko, mutta varhaisten kuvausten puuttumisen tai
niukkuuden vuoksi näitä luontotyyppejä ei ole osattu
nimetä.
Silmälläpidettävät (NT) on lukumääräisesti tarkasteltuna suurin luokka koko maan arvioissa (29 %). Säilyviksi (LC) katsottiin koko maan arvioissa 74 luontotyyppiä
(20 %). Niiden joukossa on Suomessa laajalle levinneitä
tai Pohjois-Suomeen painottuneita suoluontotyyppejä,
joiden esiintymiä on säilynyt runsaasti Pohjois-Suomessa vähäisempien ojitusten vuoksi. Säilyviksi on arvioitu
myös ympäristöjä, joissa ihmisen vaikutus on syrjäisen
sijainnin tai karun ja vaikeakulkuisen maaston vuoksi
pieni: tunturialueen luontotyyppejä, karuja kallioita,
karuimpia ja märimpiä suoluontotyyppejä, meren ja
sisävesien kivikkorantoja ja muita kivikoita. Säilyviin
luontotyyppeihin kuuluu myös niitä, joiden pinta-ala on
viime vuosikymmeninä lisääntynyt, mutta merkittävää
laadun heikkenemistä ei ole tiedossa (esim. merenrantaruovikot ja -pajukot).
Puutteellisesti tunnetuksi (DD) arvioitiin koko maassa 13 luontotyyppiä, Etelä-Suomessa 15 ja Pohjois-Suomessa 9. Puutteellisesti tunnettujen luontotyyppien ja
kokonaan arvioimatta jätettyjen (NE) välinen rajanveto on kuitenkin vaihdellut asiantuntijaryhmien välillä.
Esimerkiksi sisävesissä arviointi toteutettiin pääosin
vain luontotyyppiyhdistelmätasolla, eikä yhdistelmiin
sisältyviä luontotyyppitason yksiköitä nimetty. Puutteellisesti tunnettuja luontotyyppejä ei siten ole sisävesien
arvioinnissa juurikaan eroteltu, vaikka luontotyyppitasolla arvioimatta jättämisen pääasiallisena syynä oli
tiedon puute.
Luontotyyppiryhmittäin tarkasteltuna uhanalaisten
luontotyyppien osuus tyyppien lukumäärästä on koko
maassa suurin perinnebiotoopeilla (93 %) ja metsäluontotyypeillä (70 %) ja pienin tunturiluontotyypeillä (15 %)
sekä kallio- ja kivikkoluontotyypeillä (21 %) (taulukko
26, kuva 72a). Äärimmäisen uhanalaisten (CR) osuus on
ylivoimaisesti suurin perinnebiotoopeilla (73 %).
Kaikissa molemmilla osa-alueilla arvioiduissa luontotyyppiryhmissä uhanalaisten osuus on Pohjois-Suomessa ainakin jonkin verran pienempi kuin Etelä-Suomessa.
Etelä- ja Pohjois-Suomen arviointitulosten erot ovat suurimpia sisävesien ja soiden luontotyyppiryhmissä (kuva 72b, c). Etelä- ja Pohjois-Suomen eron taustalla ovat
erot maankäytön voimakkuudessa. Pohjois-Suomessa
soiden ja kivennäismaiden ojitus on vähäisempää, peltomaiden ja rakennettujen alueiden osuus on pienempi ja
vesistöjen ravinnekuormitus matalampi sekä eri tavoin
suojeltujen alueiden osuus huomattavasti suurempi kuin
Etelä-Suomessa.
Uhanalaisuusarvioinnin tulokset on esitetty osuuksina luontotyyppien lukumäärästä, mutta on tärkeää tietää myös se, kuinka suuren osuuden uhanalaiset luontotyypit kattavat Suomen pinta-alasta. Tätä ei kuitenkaan
pystytä esittämään yhtä tarkasti ja yksiselitteisesti, koska
kaikista luontotyypeistä ei ole riittäviä pinta-alatietoja.
Metsä-, suo- ja tunturiluontotyypit ovat suurialaisimmat
luontotyyppiryhmät, joista on käytettävissä pinta-alaarvioita. Näiden luontotyyppiryhmien aineistojen avulla
voidaan karkeasti arvioida uhanalaisten, silmälläpidet-
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Taulukko 26. Luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien jakautuminen
Suomen osa-alueilla (vain alin arvioitu taso).
Itämeri
Sisävedet
Suot
ja
rannat
vedenalaiset
rannikko
kpl
%
kpl
%
kpl
%
kpl
%
Koko maa
LC, säilyvä
1
10,0
9
20,9 12 27,9
19
27,1
NT, silmälläpidettävä
4
40,0 11 25,6 14 32,6 12
17,1
VU, vaarantunut
2
20,0
11 25,6 10 23,3 24 34,3
EN, erittäin uhanalainen
3
30,0 10 23,3
2
4,7
11
15,7
CR, äärimmäisen uhanalainen
0
0,0
2
4,7
5
11,6
4
5,7
RE, hävinnyt
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0

uhanalaisuusluokkiin eri luontotyyppiryhmissä ja
Metsät

Kalliot ja Perinnekivikot biotoopit

Tunturit

Kaikki

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

2
20
17
23
11
0

2,7
27,4
23,3
31,5
15,1
0,0

16
18
8
0
1
0

37,2
41,9
18,6
0,0
2,3
0,0

0
2
1
7
29
1

0,0
5,0
2,5
17,5
72,5
2,5

15
24
6
1
0
0

32,6
52,2
13,0
2,2
0,0
0,0

74
105
79
57
52
1

20,1
28,5
21,5
15,5
14,1
0,3

Yhteensä
Uhanalaiset
DD, puutteellisesti tunnettu

10
5
2

100,0
50,0
-

43
23
1

100,0
53,5
-

43
17
1

100,0
39,5
-

70
39
2

100,0
55,7
-

73
51
3

100,0
69,9
-

43
9
0

100,0
20,9
-

40
37
4

100,0
92,5
-

46
7
0

100,0
15,2
-

368
188
13

100,0
51,1
-

Etelä-Suomi
LC, säilyvä
NT, silmälläpidettävä
VU, vaarantunut
EN, erittäin uhanalainen
CR, äärimmäisen uhanalainen
RE, hävinnyt

1
4
2
3
0
0

10,0
40,0
20,0
30,0
0,0
0,0

9
11
11
10
2
0

20,9
25,6
25,6
23,3
4,7
0,0

3
9
13
6
6
0

8,1
24,3
35,1
16,2
16,2
0,0

2
12
19
14
15
0

3,2
19,4
30,6
22,6
24,2
0,0

3
15
14
24
15
0

4,2
21,1
19,7
33,8
21,1
0,0

16
15
8
2
1
0

38,1
35,7
19,0
4,8
2,4
0,0

0
2
1
7
29
1

0,0
5,0
2,5
17,5
72,5
2,5

-

-

34
68
68
66
68
1

11,1
22,3
22,3
21,6
22,3
0,3

Yhteensä
Uhanalaiset
DD, puutteellisesti tunnettu

10
5
2

100,0
50,0
-

43
23
1

100,0
53,5
-

37
25
1

100,0
67,6
-

62
48
2

100,0
77,4
-

71
53
5

100,0
74,6
-

42
11
0

100,0
26,2
-

40
37
4

100,0
92,5
-

-

-

305
202
15

100,0
66,2
-

Pohjois-Suomi
LC, säilyvä
NT, silmälläpidettävä
VU, vaarantunut
EN, erittäin uhanalainen
CR, äärimmäisen uhanalainen
RE, hävinnyt

-

-

-

-

25
13
1
0
0
0

64,1
33,3
2,6
0,0
0,0
0,0

25
24
6
3
0
0

43,1
41,4
10,3
5,2
0,0
0,0

9
20
14
11
10
0

14,1
31,3
21,9
17,2
15,6
0,0

23
9
4
1
0
0

62,2
24,3
10,8
2,7
0,0
0,0

0
2
3
0
18
0

0,0
8,7
13,0
0,0
78,3
0,0

15
24
6
1
0
0

32,6
52,2
13,0
2,2
0,0
0,0

97
92
34
16
28
0

36,3
34,5
12,7
6,0
10,5
0,0

Yhteensä
Uhanalaiset
DD, puutteellisesti tunnettu

-

-

-

-

39
1
0

100,0
2,6
-

58
9
2

100,0
15,5
-

64
35
3

100,0
54,7
-

37
5
1

100,0
13,5
-

23
21
3

100,0
91,3

46
7
0

100,0
15,2
-

267
78
9

100,0
29,2
-

tävien ja säilyvien luontotyyppien osuudet noin 2/3:lle
Suomen maapinta-alasta. Tämän osan pinta-alasta noin
40 % edustaa koko maassa uhanalaisia (CR, EN, VU),
noin 40–50 % silmälläpidettäviä (NT) ja noin 10–15 %
säilyviä (LC) luontotyyppejä. Soiden pinta-aloissa eivät
ole mukana ojitetut turvemaat.
Järviluontotyyppien jakautumista uhanalaisuusluokkiin voidaan tarkastella vastaavalla tavalla. Järvet edustavat noin 90 % Suomen sisävesien pinta-alasta. Järvien
alasta luokittuu koko maassa uhanalaiseksi 2 %, silmälläpidettäväksi 91 % ja säilyväksi noin 8 %. Virtavesissä
uhanalaisten osuus on huomattavasti suurempi, vaikkei
eri virtavesityyppien pinta-aloja tai uomien tilavuuksia
tunnetakaan riittävän tarkasti, jotta vastaava laskelma

pystyttäisiin tekemään. Havumetsävyöhykkeellä neljä
viidestä suurimmasta virtavesityypistä on uhanalaisia,
ja näistä kaksi jopa äärimmäisen uhanalaisia (CR).
Itämeren vedenalaiset luontotyypit kattavat yli 10 %
Suomen kokonaispinta-alasta, mutta niistä ei voida esittää vastaavia pinta-ala-arvioita. Itämeren rantaluontotyypeistä, kallioista ja kivikoista sekä perinnebiotoopeista ei ole arvioitu uhanalaisten, silmälläpidettävien ja säilyvien luontotyyppien osuuksia pinta-alasta, mutta nämä luontotyyppiryhmät kattavat yhteensä vain alle 5 %
Suomen maapinta-alasta.
Arvioitujen luontotyyppien yhteenlasketun nykypinta-alan voidaan katsoa edustavan 74 % tai 90 % Suomen
maapinta-alasta riippuen siitä, lasketaanko mukaan
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a) Koko maa

LC

NT

VU

EN

CR

RE

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

100 %
80 %
60 %
40 %

Tunturit

Perinnebiotoopit

Kalliot ja
kivikot

Metsät

Suot

Sisävedet ja
rannat

Itämeri,
rannikko

0%

Itämeri,
vedenalaiset

20 %

b) Etelä-Suomi
LC

NT

VU

EN

CR

RE

80 %
4.3

60 %

Arviointikriteerien käyttö

40 %

Tunturit

Perinnebiotoopit

Kalliot ja
kivikot

Metsät

Suot

Sisävedet ja
rannat

0%

Itämeri,
rannikko

20 %

Itämeri,
vedenalaiset

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

100 %

c) Pohjois-Suomi
LC

NT

VU

EN

CR

RE

80 %
60 %
40 %

Tunturit

Perinnebiotoopit

Kalliot ja
kivikot

Metsät

Suot

Sisävedet ja
rannat

0%

Itämeri,
rannikko

20 %

Itämeri,
vedenalaiset

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

100 %

Kuva 72. Luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien
jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (kokonaisarvio) tyyppien
lukumäärän perusteella eri luontotyyppiryhmissä.
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ojitetut turvemaat. Suomen nykyisestä maapinta-alasta noin 10 % on tiiviisti rakennettuja alueita, viljelmiä
tai muita ihmisen voimakkaasti muuttamia ympäristöjä (CORINE Land Cover 2000 -aineisto) ja noin 16 %
ojitettuja turvemaita (VMI9). Ojitettujen turvemaiden
asema uhanalaisuusarvioinnissa on kahtalainen. Soiden
luontotyyppitason arvioinnissa ne on luettu poistumaksi
suotyyppien alkuperäisestä pinta-alasta, eikä ojikkojen,
muuttumien ja turvekankaiden uhanalaisuutta ole hankkeessa erikseen arvioitu. Sen sijaan soiden luontotyyppiyhdistelmien arvioinnissa, joka on tehty laatukriteerin
perusteella, ojitetut suot on luettu tarkasteltuun kokonaisuuteen siten, että ojitusalueet heikentävät luontotyyppiyhdistelmän laatua. Ihmisen voimakkaasti muokkaamat
ympäristöt edustavat varsin suurelta osin viimeisten 50
vuoden aikana luontotyypeistä tapahtunutta poistumaa,
mutta on huomattava, että luontotyypit ovat muuttuneet
myös toisiksi arvioinnissa mukana oleviksi luontotyypeiksi. Esimerkiksi osa tunturikoivikoista on muuttunut
tunturimittarituhojen seurauksena tunturikankaiksi ja
avoimet merenrantatyypit umpeenkasvun seurauksena
ruovikoiksi tai pensastoiksi.

Sekä määrän (kriteeri A) että laadun (kriteeri B) muutosta tarkasteltiin 291 luontotyypillä (79 % alimman jakotason tyypeistä koko maan arvioissa). Laadun muutoksen
tarkastelu tehtiin yhteensä 360 luontotyypille ja määrän
muutostarkastelu 299 luontotyypille.
Kun sovellettiin molempia kriteerejä, niistä saatiin
yleisimmin sama tulos (kuva 73). Kun kriteerien antamat
tulokset erosivat, määrän katsottiin muuttuneen laatua
vakavammin 103 luontotyypillä. Tilanne oli päinvastainen 61 luontotyypillä. Määrän ja laadun mukaiset
uhanalaisuustasot poikkesivat toisistaan enemmän kuin
yhden luokan verran 42 arviossa. Näissä määrän katsottiin muuttuneen laatua huomattavasti vakavammin
esimerkiksi monilla vanhoilla ja ikivanhoilla kangasmetsätyypeillä sekä eräillä korpi- ja lettotyypeillä. Laadun
arvioitiin puolestaan muuttuneen määrää huomattavasti
vakavammin muun muassa monilla nuorilla ja keskiikäisillä kangasmetsätyypeillä, harju- ja dyynimetsillä
sekä eräillä tunturiluontotyypeillä.
Kun käytettiin molempia kriteerejä, negatiivisempi
arvio määräsi alustavan uhanalaisuusluokan, jolle tehtiin vielä tarvittaessa tarkennus luontotyypin yleisyyden tai harvinaisuuden perusteella (Y/H-tarkennus).
Perustellusta syystä asiantuntijaryhmä on voinut poiketa arviointimenetelmän suoraan antamasta uhanalaisuusluokasta, jolloin arvio on merkitty tulostaulukoihin
tähdellä (*). Koko maan arvioissa kriteereistä poikkeavia
asiantuntija-arvioita on 21 (alle 6 % arvioista), ja niiden
taustalla on yleensä suuri ero A- ja B-kriteerien antamissa tuloksissa.
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4.4

Uhanalaistuminen määrän
muutoksen (kriteeri A) perusteella

140
Luontotyyppien määrä (kpl)

Luontotyypin määrän (esiintymien yhteispinta-alan tai
lukumäärän) muutosta (kriteeri A) on tarkasteltu noin
80 %:lla luontotyypeistä (kuva 74). Määräkriteeriä ei sovellettu lähinnä sisävesien ja soiden luontotyyppiyhdistelmillä eikä lehtoluontotyypeillä. Sisävesissä kriteeriä
ei käytetty siitä syystä, että vesistöjen määrä ei ihmisen
toimien vuoksi juurikaan muutu, koska veden kiertokulkua ei voida estää. Soiden luontotyyppiyhdistelmissä oli
puolestaan vaikea määritellä, milloin esiintymä (esim.
kilpikeidas) on hävinnyt ja milloin vain muuttunut.
Lehtoluontotyypeillä määräkriteerin käyttämättömyys
johtui eri aineistojen ristiriitaisista pinta-alatuloksista.
Suurella osalla luontotyyppejä esiintymien määrä
on vähentynyt merkittävästi. Luontotyypin esiintymiä
on voinut muuttua ihmisen voimakkaasti muuttamiksi
ympäristöiksi tai muiksi luontotyypeiksi. Suurin yksittäinen määräkriteerin luokka koko maassa ja PohjoisSuomessa on silti uhanalaisuustaso 5, jolla luontotyyppien esiintymät eivät ole merkittävästi vähentyneet eikä
niihin arvioida kohdistuvan merkittävää vähenemisen
uhkaa myöskään tulevaisuudessa. Uhanalaisuustasolla 5 ovat myös ne luontotyypit, joiden määrä on viime
vuosikymmeninä lisääntynyt (esim. monet lehtomaisten
kankaiden tyypit, tunturikankaat, merenrantaruovikot).
Etelä-Suomessa suurin luokka on uhanalaisuustaso 1,
joka edustaa voimakkainta vähenemistä. Määräkriteerin
luokista 0–5 käytetään tässä sanaa ”uhanalaisuustaso”
erotuksena uhanalaisuusluokalle, jolla tarkoitetaan koko
arvioinnin lopputulosta.
Määrän muutokseen perustuvissa uhanalaisuustasoissa on eroja eri luontotyyppiryhmien välillä (kuva 75).
Uhanalaisuustasoilla 1 ja 2, joissa määrän väheneminen
on merkittävintä, on luontotyyppejä kaikista luontotyyppiryhmistä, joissa määräkriteeriä on sovellettu. Eniten
ovat kuitenkin vähentyneet perinnebiotoopit, monissa
tapauksissa yli 90 % viimeisten 50 vuoden aikana. Määrän väheneminen on ollut voimakasta myös useissa metsäluontotyypeissä. Uhanalaisuustason 5 luontotyyppejä
on eniten tunturien ja kallioiden luontotyyppiryhmissä,
joissa määrän väheneminen on ollut keskimäärin vähäisintä. Sisävesissä määräkriteeriä ei ole sovellettu.
5

4

3

määrän väheneminen>
laadun heikkeneminen

100

laadun heikkeneminen>
määrän väheneminen

80
60
40
20
0

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Kriteerien A ja B antamien uhanalaisuustasojen erotus

Kuva 73. Kriteerien A (määrän muutos) ja B (laadun muutos)
antamien uhanalaisuustasojen erotus luontotyyppien uhanalaisuusarvioissa. Negatiiviset arvot ovat tapauksia, joissa
luontotyypin määrän on katsottu muuttuneen vakavammin
kuin laadun, ja positiiviset arvot tapauksia, joissa laatu on
muuttunut määrää enemmän.
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Kuva 74. Luontotyyppien määrän muutos (kriteeri A) EteläSuomessa, Pohjois-Suomessa ja koko maassa. Pylväät kuvaavat eri uhanalaisuustasoihin arvioitujen luontotyyppien
osuuksia arvioitujen luontotyyppien lukumäärästä. Kriteerin A luokat rinnastuvat uhanalaisuusluokkiin seuraavasti: 0→ RE, 1→CR, 2→EN, 3→VU, 4→NT ja 5→LC.
”Ei sovellettu” tarkoittaa, ettei A-kriteeriä ole käytetty luontotyypin uhanalaisuuden arvioinnissa, vaan arviointi on tehty
pelkästään luontotyypin laadun muutoksen (kriteeri B) perusteella. Puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit eivät
ole mukana tarkastelussa.
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Kuva 75. Luontotyyppien esiintymien määrän muutos (kriteeri A)
koko maan arvioissa eri luontotyyppiryhmissä. Pylväät kuvaavat
eri uhanalaisuustasoihin arvioitujen luontotyyppien osuuksia
arvioitujen luontotyyppien lukumäärästä. Selitteet kuten kuvassa
74.
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4.5

Uhanalaistuminen laadun muutoksen
(kriteeri B) perusteella
Luontotyypin esiintymien laadun muutosta (kriteeri B)
on tarkasteltu yli 95 %:lla arvioitavana olleista luontotyypeistä tai luontotyyppiyhdistelmistä (kuva 76). Kriteeriä
ei käytetty laadun kehitystä koskevan tiedon puutteen
vuoksi muun muassa merenrantaruovikoilla, ruokovalleilla ja -kasaumilla, merenrantakatajikoilla, routanummilla sekä tunturien hiekkapaljastumilla.
Koko maan ja Etelä-Suomen tarkasteluissa suurin
luokka on uhanalaisuustaso 4, jossa luontotyyppien
esiintymien laatu on melko voimakkaasti heikentynyt
tai sen arvioidaan heikentyvän lähitulevaisuudessa.
Pohjois-Suomessa suurin luokka on uhanalaisuustaso
5, jossa luontotyyppien esiintymien laatu ei ole merkittävästi heikentynyt eikä siihen arvioida kohdistuvan
merkittävää heikkenemisen uhkaa myöskään tulevaisuudessa. Myös laatukriteerin luokista käytetään sanaa
”uhanalaisuustaso” erotuksena uhanalaisuusluokalle,
jolla tarkoitetaan koko arvioinnin lopputulosta.
Tarkasteltaessa laatukriteeriin perustuvia uhanalaisuustasoja luontotyyppiryhmittäin, voidaan havaita
eroja ryhmien välillä (kuva 77) ja toisaalta ryhmien sisällä verrattuna määräkriteeriin (vrt. kuva 75). Kriteerien käytöstä ja niiden antamista tuloksista eri luontotyyppiryhmissä kerrotaan tarkemmin luvuissa 3.1–3.7.
Uhanalaisuustasojen 1 ja 2 (vakavin laadullinen heikkeneminen) osuus on suurimmillaan perinnebiotoopeissa.
Lievimmin tai ei ollenkaan laadullisesti heikentyneiden
(taso 5) osuus on puolestaan suurin tunturi- ja kallioluontotyypeillä.
Uhanalaisten osuus on suurin perinnebiotoopeissa
sekä määrän että laadun muutoksen perusteella, mutta
uhanalaisuustason 1 (vastaa luokkaa CR) osuus on huomattavasti pienempi laadun kuin määrän muutoksen
perusteella. Myös soissa uhanalaisten osuus on laadun
muutoksen perusteella pienempi kuin määräkriteerillä. Tunturiluontotyypeillä tilanne on päinvastainen, eli
laadun muutokset ovat olleet keskimäärin määrän muutoksia vakavampia.
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Kuva 76. Luontotyyppien esiintymien laadun muutos (kriteeri B) Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja koko maassa. Pylväät kuvaavat eri uhanalaisuustasoihin arvioitujen
luontotyyppien osuuksia arvioitujen luontotyyppien lukumäärästä. Kriteerin B luokat rinnastuvat uhanalaisuusluokkiin seuraavasti: 1→CR, 2→EN, 3→VU, 4→NT ja 5→LC.
”Ei sovellettu” tarkoittaa, ettei B-kriteeriä ole käytetty luontotyypin uhanalaisuuden arvioinnissa, vaan arviointi on
tehty pelkästään luontotyypin määrän muutoksen (kriteeri
A) perusteella. Puutteellisesti tunnetut (DD) luontotyypit
eivät ole mukana tarkastelussa.
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Kuva 77. Luontotyyppien esiintymien laadun muutos (kriteeri B)
koko maan arvioissa eri luontotyyppiryhmissä. Pylväät kuvaavat
eri uhanalaisuustasoihin arvioitujen
luontotyyppien osuuksia arvioitujen luontotyyppien lukumäärästä.
Selitteet kuten kuvassa 76.
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4.6

Uhanalaisuus, harvinaisuus
ja yleisyys
Arvioinnin aikana pyrittiin keräämään hehtaari-, lukumäärä- tai ruutufrekvenssitietoa luontotyyppien esiintymistä. Noin 200 luontotyypin nykyisestä pinta-alasta
on annettu numeeriset arviot, minkä lisäksi osalla luontotyyppejä on arvioitu esiintymien lukumäärää. Joillain
luontotyypeillä määräarvioita on esitetty kilometreinä
(esim. jyrkänneluontotyyppien pituudet). Huomattavasta osasta luontotyyppejä määräarviot kuitenkin puuttuvat.
Pinta-ala-arvion saaneilla luontotyypeillä uhanalaisimpiin luokkiin CR ja EN on arvioitu etenkin pienialaisia
luontotyyppejä. Osa näistä on alunperinkin harvinaisia,
kuten kalkkivaikutteiset niittytyypit ja jalopuulehdot, ja
osa nimenomaan määrän vähenemisen vuoksi harvinaiseksi käyneitä, kuten sekapuuhaat ja sekametsälaitumet.
Pinta-ala-arvioita on annettu yli 70:lle äärimmäisen tai
erittäin uhanalaiselle (CR tai EN) luontotyypille, ja näistä yli puolella pinta-ala on alle 1 000 ha. Äärimmäisen
uhanalaisilla luontotyypeillä keskimääräinen esiintymien yhteispinta-ala on noin 3 500 ha ja erittäin uhanalaisilla (EN) noin 8 200 ha. Uhanalaisuusluokissa CR ja EN
on myös monia yli 10 000 ha:n luontotyyppejä.
Uhanalaisuuden arviointimenetelmä tarjoaa mahdollisuuden uhanalaisuusluokan korottamiseen luontotyypin harvinaisuuden perusteella tai luokan lieventämiseen luontotyypin yleisyyden perusteella (Y/H-tarkennus, luku 2.3.2.5). Korotusta tai lievennystä käytettäessä
on arvioitava erityisesti harvinaisuuden tai yleisyyden
merkitystä luontotyypin uhanalaistumiselle, ei yksinomaan luontotyypin absoluuttista pinta-alaa tai esiintymien lukumäärää. Harvinaisuudelle tai yleisyydelle
ei tästä syystä ole määritelty tarkkoja raja-arvoja. Yleisyyslievennyksestä seuraa, etteivät suurialaiset luontotyypit ole yhtä uhanalaisia kuin suhteessa saman verran
taantuneet pienempialaiset luontotyypit. Vastaavasti
harvinaisuuskorotuksesta seuraa, että pienialaiset tai
esiintymiltään vähälukuiset luontotyypit ovat tulleet
uhanalaisemmiksi kuin suhteessa saman verran taantuneet yleisemmät luontotyypit. Harvinaisuuskorotusta
on ollut tarkoitus käyttää vain silloin, kun luontotyyppi
on niin harvinainen, että sen säilymistä voivat uhata
pelkät satunnaistekijät.
Harvinaisuuskorotusta käytettiin 13 %:ssa koko maan
arvioista, ja samaten yleisyyslievennystä 13 %:ssa arvioista. Niillä luontotyypeillä, joiden pinta-ala on pystytty
arvioimaan, harvinaisuuskorotuksen saaneiden keskimääräinen pinta-ala on noin 500 ha ja yleisyyslievennyksen saaneiden noin 650 000 ha, mutta pinta-alojen
vaihteluvälit ovat suuret. Uhanalaisuusluokittain tarkasteltuna harvinaisuuskorotuksen käyttö on yleisintä
äärimmäisen (CR) tai erittäin uhanalaisiksi (EN) arvioiduilla luontotyypeillä (27 % ja 21 % arvioista). Suurimmalla osalla äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä harvinaisuuskorotus ei tosin vaikuttanut uhanalaisuusluokkaan, koska uhanalaisimpaan luokkaan on jo
päädytty kriteerin A tai B perusteella. Harvinaisimmat
tyypit on siis yleensä arvioitu uhanalaisiksi jo pelkän
määrän tai laadun muutostarkastelun perusteella. Ylei-

syyslievennystä käytettiin 23 %:ssa LC-arvioita, 18 %:ssa
NT-arvioita ja 18 %:ssa VU-arvioita. Yleisyyslievennyksen merkitseminen arvioihin on saattanut vaihdella
säilyvien luontotyyppien joukossa, joten LC-arvioissa
yleisyyslievennyksen ansaitsevien osuus voi olla edellä
mainittua suurempi.
Harvinaisuuskorotuksen kautta luontotyyppien luokittelutarkkuus voi vaikuttaa uhanalaisuusarvioinnin
tuloksiin. Luontotyypit ovat keskimäärin sitä harvinaisempia, mitä pidemmälle luontotyyppiryhmää on jaettu.
On kuitenkin huomattava, että pelkän harvinaisuuden
perusteella luontotyyppiä ei ole voitu arvioida uhanalaiseksi, vaan korkeintaan silmälläpidettäväksi.

4.7

Uhanalaistumisen syyt
ja uhkatekijät
Uhanalaistumisen syillä tarkoitetaan luontotyypin nykytilaan johtaneita, menneisyydessä vaikuttaneita tai
nykyisin vaikuttavia syitä. Uhkatekijät puolestaan ovat
tulevaisuudessa vaikuttaviksi arvioituja tekijöitä. Luontotyypeille on lueteltu vaihteleva määrä uhanalaistumisen syitä ja uhkatekijöitä. Osalla on vain yksittäinen
merkittävä syy tai uhka, kun taas suurimmalla osalla
syiden ja uhkien joukko on laaja ja monipuolinen.
Luontotyypit, joilla on useita uhanalaistumisen syitä
ja tulevaisuuden uhkatekijöitä, ovat yleensä uhanalaisempia kuin ne, joilla uhanalaistumisen syitä tai uhkatekijöitä on mainittu vähemmän (kuva 78). On myös poikkeuksia, joissa luontotyypin uhanalaisuuden taustalla on
vain yksi tai kaksi merkittävää uhanalaistumisen syytä
ja uhkatekijää. On huomattava, että yksittäinenkin syy
tai uhkatekijä saattaa kuitenkin sisältää laajan joukon ilmiöitä. Uhanalaistumisen syyt ja uhkatekijät voivat vaikuttaa luontotyypin määrään tai laatuun joko suoraan
tai välillisesti sekä myös voimistaen toisiaan yhteisvaikutusten takia. Esimerkiksi vesien rehevöitymisen (Vre)
vaikutukset ranta-alueille ja rehevöittävä laskeuma (Rl)
kiihdyttävät avoimien alueiden umpeenkasvua (Nu).
Rehevöitymistä ja kasvillisuuden runsastumista tai umpeenkasvua on arvioitu tapahtuneen myös metsäisissä
ympäristöissä, jolloin taustalla vaikuttavat metsäpalojen
väheneminen (Mi), aiemmin yleisen metsälaidunnuksen
loppuminen, typpilaskeuma (Rl) ja mahdollisesti myös
ilmastonmuutos (I).
Tärkeimmiksi luontotyyppien uhanalaistumisen syiksi
arvioitiin metsien uudistamis- ja hoitotoimet erilaisine
vaikutuksineen (M*), ojitus (Oj), vesien rehevöityminen
ja likaantuminen (Vre), pellonraivaus (Pr) ja vesirakentaminen (Vra) (kuva 79a). Metsien uudistamis- ja hoitotoimet sisältävät tässä myös tarkemmin eritellyt metsätalouden vaikutukset, kuten lahopuun vähenemisen
(Ml) sekä metsien ikärakenteen (Mi) ja puulajisuhteiden
(Mp) muutokset, jotka on esitetty erillisinä luontotyyppiryhmittäisissä tarkasteluissa (luku 3). Yhteenvetotarkastelussa käytetään merkintää M*, koska vain osassa
luontotyyppiryhmiä M-koodi on eritelty tarkempiin
tekijöihin.
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Uhanalaistumisen syitä (kpl) / luontotyyppi
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Kuva 78. Uhanalaistumisen syiden (a) ja uhkatekijöiden (b)
keskimääräinen lukumäärä / luontotyyppi uhanalaisuusluokittain. Pylväisiin on merkitty keskihajonta. Uhanalaisuusluokkiin sisältyvien luontotyyppien määrät ovat seuraavat:
LC 74 kpl, NT 105 kpl, VU 79 kpl, EN 57 kpl, CR 52 kpl
ja RE 1 kpl. Uhanalaisuusluokat ovat koko maan arvioita.
Koko maassa säilyviksi (LC) arvioiduille luontotyypeille on
merkitty uhanalaistumisen syitä silloin, kun ne ovat Etelä- tai
Pohjois-Suomessa uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M*) ovat yleisimmin mainittujen uhanalaistumisen syiden joukossa luonnollisesti metsäluontotyypeillä ja myös monilla
suoluontotyypeillä, joissa metsänkäsittely vaikuttaa
paitsi suopuustoon myös suon hydrologiaan. Metsien
uudistamis- ja hoitotoimet on arvioitu uhanalaistumisen syyksi myös monilla pienvesi- sekä kallio- tai kivikkoluontotyypeillä. Nämä luontotyypit sijaitsevat usein
metsäisissä ympäristöissä ja ovat siten alttiina hakkuiden
aiheuttamille pienilmaston ja valon määrän muutoksille.
Metsätaloustoimilla on myös epäsuoria vesistövaikutuksia, jotka liittyvät hakkuisiin ja uudistamisen yhteydessä
tehtävään maanmuokkaukseen. Perinnebiotoopeilla ja
ravinteisten kallioiden luontotyypeillä yhtenä uhanalaistumisen syynä on puolestaan pidetty aktiivista metsittämistä, joka huomattavasti kiihdyttää umpeenkasvua.
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Ojituksen (Oj) merkitys uhanalaistumisen syynä on
suurin soilla, mutta myös monet muut kosteiden tai tuoreiden kasvupaikkojen ympäristöt, kuten kosteat–tuoreet lehdot ja kangasmetsät sekä niityt, ovat kärsineet
ojituksista. Myös purojen perkaukset ja oikomiset on
luettu arvioinnissa ojitukseen kuuluviksi. Soilla ja kivennäismailla tehtävät ojitukset heikentävät veden laatua
alapuolisissa vesistöissä.
Pellonraivaus (Pr) on tärkeä uhanalaistumisen syy
etenkin rehevillä suoluontotyypeillä, lehtoluontotyypeillä sekä perinnebiotoopeilla. Esimerkiksi lettoja, reheviä korpia ja lehtoja on alettu raivata pelloiksi jo satoja
vuosia sitten, ja perinnebiotoopeilla pelloksi muuttaminen on jatkunut vielä viime vuosikymmeninäkin. Uhanalaistumisen syiden ja tulevaisuuden uhkatekijöiden
vertailussa (kuva 79 a ja b) pellonraivaus on selvimmin
muuttunut tekijä, jonka aiheuttamaa uhkaa ei ole tulevaisuudessa katsottu yhtä suureksi.
Vesirakentamisen (Vra) eri muodot (ruoppaukset,
satama- ja väylärakentaminen, patoaminen, uomien
oikaisut, järvien laskut) ovat uhanalaistumisen syynä
useilla Itämeren ja sisävesien luontotyypeillä ja luontotyyppiyhdistelmillä sekä monilla rannoilla sijaitsevilla
luontotyypeillä. Vesirakentaminen liittyy kiinteästi vesien säännöstelyyn (Vs), joka on merkittävä uhanalaistumisen syy joki- ja järvityypeillä sekä sisävesirantojen
luontotyypeillä. Rakentaminen (R) on arvioitu tärkeimmäksi uhanalaistumisen syyksi vain muutamalla luontotyypillä, mutta kaikkien mainittujen syiden joukossa
se on toiseksi yleisin. Rakentaminen on usein mainittu
syy esimerkiksi suo-, ranta- ja kallioluontotyypeillä sekä perinnebiotoopeilla. Sen merkittävimmät muodot
ovat yleensä tie- ja rantarakentaminen. Rakentaminen
aiheuttaa paitsi luontotyypin esiintymien suoranaista
tuhoutumista, myös esiintymien pirstoutumista, joka voi
heikentää luontotyypin laatua.
Myös ylilaidunnus (Yl), avoimien alueiden umpeenkasvu (Nu) ja kaivannaistoiminta (Ks) ovat ensisijaisena
uhanalaistumisen syynä tai uhkatekijänä monilla luontotyypeillä. Nämä keskittyvät tiettyihin luontotyyppiryhmiin, kuten ylilaidunnus tunturiluontotyypeille ja
pohjoisille karukkokankaille, umpeenkasvu perinnebiotoopeille ja ravinteisille avokallioille sekä kaivannaistoiminta kalkki- ja serpentiinialueiden luontotyypeille, ja
ne ovat näillä luontotyypeillä erittäin merkittäviä.
Tulevaisuuden uhkatekijöiden (kuva 79b) suhteellinen merkitys on pitkälti samankaltainen kuin uhanalaistumisen syiden. Suurin ero on edellä mainittu pellonraivauksen aiheuttaman uhan väheneminen. Ilmastonmuutoksen (I) merkityksen arvioidaan sen sijaan kasvavan, etenkin tunturiluontotyypeillä. Myös erilaisten
rehevöitymiseen ja umpeenkasvuun liittyvien uhkien
(Vre, Rl ja Nu) suhteellinen merkitys näyttää arvioiden
perusteella voimistuvan.
On huomattava, että kuva 79 perustuu luontotyyppien lukumääriin, joten siihen vaikuttavat voimakkaasti
erot luontotyyppiryhmien luokittelutarkkuudessa. Jos
uhanalaistumisen syitä olisi mahdollista tarkastella
luontotyyppien pinta-alojen perusteella, niiden tär-
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keysjärjestys olisi erilainen. Tärkeimmät syyt pysyisivät
maaympäristöissä kuitenkin samoina, sillä erotettujen
luontotyyppien määrät ovat korkeimmat (ks. kuva 70)
juuri maapinta-alaltaan suurimmissa luontotyyppiryhmissä (metsät ja suot). Jos uhanalaistumisen syiden ja tulevaisuuden uhkatekijöiden pinta-alatarkastelussa otetaan huomioon myös Itämeren ja sisävesien vedenalaiset

luontotyypit, vesien rehevöitymisen ja likaantumisen
(Vre) merkitys uhanalaistumisen syynä ja tulevaisuuden
uhkatekijänä nousee edelleen, sillä se on arvioitu ensisijaiseksi Itämeren vedenalaisilla luontotyypeillä ja myös
laaja-alaisimmilla sisävesien luontotyyppiyhdistelmillä.
Itämeren rehevöityminen on yleinen uhanalaistumisen
syy myös rannikkoluontotyypeillä.
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Kuva 79. Uhanalaistumisen syyt (a) ja tulevaisuuden uhkatekijät (b) luontotyypeillä ja luontotyyppiyhdistelmillä. Uhanalaistumisen syyt on järjestetty ensisijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne mainitaan tärkeimpänä syynä (tumma) ja toissijaisesti sen mukaan, montako kertaa ne ylipäätään on mainittu (tumma ja vaalea). Uhkatekijät ovat vertailun helpottamiseksi
samassa järjestyksessä kuin uhanalaistumisen syyt. Uhkatekijöiden lyhenteet on selitetty luvun 3 alussa. Uhanalaistumisen
syyssä ja uhkatekijässä M* on yhdistetty M, Mi, Ml ja Mp.
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4.8

Ilmastonmuutoksen
tarkastelu luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnissa
Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset luontotyyppien tilaan on herättänyt runsaasti keskustelua luontotyyppien
uhanalaisuuden arvioinnissa. Ilmastonmuutos erilaisine
lämpötila-, sademäärä- ja tuuliolosuhteiden muutoksineen on vaikeasti ennustettava uhkatekijä, jonka luontotyyppikohtaiset vaikutukset ovat suurelta osin epävarmoja tai kokonaan tuntemattomia. Luontotyyppien
uhanalaistumisen syynä ja tulevaisuuden uhkatekijänä
ilmastonmuutos on eri luontotyyppiryhmissä pyritty
ottamaan huomioon mahdollisimman yhtenäisin periaattein. Sitä ei ole käytetty kaavamaisesti uhanalaisuutta
korottavana tekijänä, vaan ainoastaan niillä luontotyypeillä, joilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo havaittavissa tai selvästi ennakoitavissa, ilmastonmuutos
on voinut vaikuttaa uhanalaisuusluokkaan.
Todisteita ilmastonmuutoksen etenemisestä pidetään nykyisin vankkoina ja yksiselitteisinä (IPCC 2007).
Viimeisimmän sadan vuoden aikana maapallon keskilämpötila on noussut 0,74 ± 0,18 ºC. Lämpeneminen on
lisäksi kiihtynyt: viimeisen 50 vuoden aikana lämpeneminen on ollut lähes kaksi kertaa niin nopeaa (0,13
ºC/vuosikymmen) kuin lämpeneminen viimeisen 100
vuoden aikana (0,07 ºC/vuosikymmen). Noin 150 vuoden ajanjaksolla 12 lämpimimmästä vuodesta 11 ajoittui
vuosiin 1995–2006. Arktisen merijään, vuoristojäätiköiden ja lumen peittämä alue on pienentynyt, kuten myös
vuosittain routaantuva alue.
Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset elävään
luontoon ovat monitahoisuudessaan vaikeasti ennustettavia, tiettyjä jo tapahtuneita muutoksia pidetään hyvin todennäköisesti juuri ilmastonmuutoksesta, lähinnä
lämpötilan noususta aiheutuneina. Laajoissa yhteenvetotutkimuksissa on havaittu kasvukauden pitenemistä,
lajien levinneisyysalueiden siirtymistä kohti napoja tai
korkeammille korkeusvyöhykkeille ja esimerkiksi lehtien puhkeamisen tai lintujen kevätmuuton aikaistumista
(mm. McCarty 2001; Parmesan ja Yohe 2003; Root ym.
2003). Ekosysteemitasolla ilmastonmuutoksen vaikutusten uskotaan olevan voimakkaimpia tai nopeimpia
lumen, jään ja ikiroudan luonnehtimissa ympäristöissä
(mm. IPCC 2007), joissa on jo havaittu lumen tai jään
runsaampaa tai aiemmin keväisin alkavaa sulamista.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset on havaittu selvästi myös Suomessa (mm. Tuomenvirta 2004; Carter
2007). Vuoden keskilämpötila nousi 0,7 ºC 1900-luvulla.
Tuomenvirran (2004) mukaan lämpeneminen on ollut
voimakkainta maalis–toukokuussa, ja talvilämpötilojen
nousua on havaittu etenkin 1970-luvulta lähtien. Vuorokauden keskimääräiset minimilämpötilat ovat nousseet
enemmän kuin maksimilämpötilat, mikä liittynee pilvisyyden lisääntymiseen. Pohjois-Euroopassa sademäärät
ovat yleisesti ottaen kasvaneet (IPCC 2007), mutta Suomessa kokonaissademäärissä ei ole havaittu muutosta
1900-luvulla (Carter ja Kankaanpää 2003; Carter 2007).
Suomen luonnossa havaittuja muutoksia ovat mm. lisääntynyt metsän kasvu (Kellomäki ym. 2005) sekä lintujen aikaistunut kevätmuutto ja pesintä (Ahola ym. 2004).
Brommerin (2004) mukaan Suomen eteläisten lintulaji224

en levinneisyysalueiden painopisteet ovat siirtyneet 12
vuoden ajanjaksolla 19 km kohti pohjoista. Pöyryn ym.
(2008) tutkimuksessa päiväperhosten levinneisyysalueiden pohjoisrajojen todettiin siirtyneen 60 km pohjoiseen, kun vertailuajanjaksoina olivat vuodet 1992–1996
ja 2000–2004. Levinneisyysaluemuutokset näkyvät tällä
hetkellä selvimmin hyvin liikkuvissa eliöryhmissä. Päiväperhosten levinneisyyden pohjoisrajan siirtymä on
lisäksi sidoksissa lajien elinympäristövaatimuksiin ja
liikkumiskyvyn vaihteluun (Pöyry ym. 2008).
Vaikka ilmastonmuutos on jo siirtänyt joidenkin
liikkuvimpien eliölajien levinneisyyden pohjoisrajoja
pohjoiseen, ei valtaosalla lajistoa tai laajemmilla kokonaisuuksilla, kuten luontotyypeillä, ole vielä havaittu
vastaavaa muutosta. Meneillään oleva ilmastonmuutos
on niin nopea, että esimerkiksi lajien lämpötilaoptimialueet voivat siirtyä nopeammin kuin sellaisten lajien
populaatiot, jotka eivät kykene nopeaan siirtymiseen.
Ilmastonmuutoksen nopeuden vuoksi on siksi odotettavissa, että eliöyhteisöjen kokoonpanot muuttuvat lajien
reagoidessa ilmastonmuutokseen eri tavoin ja myös siirtyessä, jos siirtyminen on mahdollista, eri nopeuksilla.
Luontotyyppitasolla tunnetaan vain joitakin todennäköisesti tapahtuvia muutoksia, mutta valtaosin muutoksia ei pystytä ennakoimaan.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmässä uhanalaisuusluokan määrittäminen perustuu
jo havaittuihin tai parhaillaan tapahtumassa oleviin
muutoksiin luontotyypin esiintymien määrässä tai laadussa. Vaikka ilmastonmuutos on eittämättä jo jollain
tavoin muuttanut luontoamme, se on otettu huomioon
luontotyyppien uhanalaistumisen syynä vain tiettyjen
Pohjois-Suomen luontotyyppien arvioinneissa. Tulevaisuuden uhkatekijänä se on sen sijaan mainittu yli 70
luontotyypillä.
Ilmastonmuutos on otettu uhanalaisuusluokkaa määritettäessä huomioon pääasiassa luontotyypin esiintymien kehitysennusteen (alakriteerit A2 ja B2) kautta. Kehitysennusteella tarkoitetaan enimmillään noin 20–30 vuoden päähän ulottuvaa arviota luontotyypin esiintymien
määrän tai laadun kehityksestä. Kehitysennustetta on
käytetty luontotyypin uhanalaisuustason tarkentamiseen
niissä tapauksissa, joissa jo tapahtuneessa kehityksessä
on nähtävissä aivan viimeaikainen merkittävä käänne
tai sellaisen uskotaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa.
Tätä kaukaisemman tulevaisuuden ennustamiseen on
katsottu liittyvän niin suuria epävarmuustekijöitä, ettei
niitä voida ottaa uhanalaisuusarvioinnissa huomioon.
Ilmaston lämpenemisen arvioidaan vaikuttavan nopeimmin tai jo vaikuttaneen niihin luontotyyppeihin,
joissa routimisilmiöt ovat ekologian ja kasvillisuuden
kannalta merkittäviä. Ilmastonmuutos on otettu uhanalaisuusluokkaa korottavana tekijänä huomioon palsasoiden, routarämeiden, joidenkin lumenviipymätyyppien sekä lumenpysymien uhanalaisuuden arvioinnissa.
Vaikka ilmastonmuutos on korottanut arvioinnissa
vain varsin harvojen luontotyyppien uhanalaisuusluokkaa, sitä pidetään kuitenkin yleisesti merkittävänä tulevaisuuden uhkatekijänä. Itämeren ja rannikon luontotyypeillä ilmastonmuutoksen arvioidut vaikutukset liittyvät mm. suolavesipulssien kulkeutumiseen Itämerelle,
merenpinnan kohoamiseen, mahdollisesti voimistuviin
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matalapaineisiin, muuttuviin sademääriin, jäätalvien
vähenemiseen, perustuotannon lisääntymiseen ja vieraslajien leviämiseen (luku 3.1). Osa näistä muutoksista
myös todennäköisesti voimistaa edelleen Itämeren rehevöitymisen vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia sisävesiin ei ole
eritelty tässä työssä, mutta IPCC:n (2007) yleisten arvioiden voidaan katsoa koskevan myös Suomen sisävesiä. Ilmastonmuutos vaikuttaa hyvin todennäköisesti sisävesiin mm. jääpeitteisen ajan lyhenemisenä,
perustuotannon kasvuna, muutoksina veden kierrossa
ja happipitoisuudessa, ja nämä muutokset heijastuvat
vesieliöstöön (Kauppi ja Kämäri 1996). Suoluonnossa
nopeimmat muutokset kohdistunevat jo edellä mainittuihin, routimisilmiöistä riippuvaisiin routarämeisiin sekä luontotyyppiyhdistelmiin, joissa routarämeitä esiintyy (palsasuot, pohjoiset pohjoisboreaaliset aapasuot).
Soita koskevassa luvussa on esitetty erikseen pohdinta
ilmastonmuutoksen vaikutuksista pitkällä aikavälillä
(luku 3.3.3.3).
Ilmastonmuutoksen on pitkällä aikavälillä ennustettu
aiheuttavan suuria muutoksia pohjoisessa metsäluonnossa. Boreaalisen metsävyöhykkeen eteläraja voi siirtyä
500 km pohjoisemmaksi, jolloin huomattava osa boreaalisista metsistä voi muuttua lauhkean vyöhykkeen lehtimetsiksi (Kellomäki 1996; 2000). Lehtipuut ja jalopuut
hyötyvät havupuiden kustannuksella, ja havupuiden
esiintymisen painopiste siirtyy pohjoiseen tai kuusella lähinnä luoteeseen. Myös koko boreaaliseen havumetsään liittyvä eliöyhteisö siirtyy, jos siirtymiseen on
mahdollisuuksia eli sopivaa elinympäristöä on riittävän
yhtenäisenä käytävänä (ks. Pöyry ja Toivonen 2005). Jos
kuusi vähenee Kellomäen (2005) ennustamalla tavalla,
muutokset metsäisissä luontotyypeissä ovat huomattavia. Näiden metsäluonnossa todennäköisesti tapahtuvien suurien muutosten arvellaan kuitenkin olevan niin
hitaita, ettei niitä ole otettu huomioon metsäluontotyyppien uhanalaisuutta korottavina, tai joissakin tapauksissa lieventävinä, tekijöinä. Esimerkiksi jalopuumetsien
tulevaisuuteen vaikuttaa mitä suurimmassa määrin ihmisen harjoittama metsätalous ja muu maankäyttö, eikä
lämpenevä ilmasto yksin riitä turvaamaan niiden säilymistä. Metsäluontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa
ilmastonmuutosta on pidetty karuilla kasvupaikoilla jo
tapahtuneen rehevöitymiskehityksen yhtenä selittäjänä
mm. typpilaskeuman ohella (luku 3.4). Tulevaisuudessa
ilmastonmuutoksen merkitys metsäluonnolle kytkeytyy
myös uusien tuhonaiheuttajien mahdolliseen leviämiseen.
Kallioiden ja perinnebiotooppien luontotyyppiryhmissä ilmastonmuutoksen vaikutuksista on olemassa
hyvin niukasti arvioita. Merenrantaniittyihin ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti Itämeressä tapahtuvien
muutosten kautta (ks. yllä). Ilmaston lämpeneminen
myös vähentää liikkuvien jäiden merenrantaniittyjä
avoimena pitävää vaikutusta. Hiilidioksidipitoisuuden
kasvu vaikuttaa yleisesti kasvillisuutta rehevöittävästi,
joten avoimien alueiden umpeenkasvu kiihtynee. Toisaalta kesäaikaiset kuivuusjaksot saattavat lisääntyä,
mikä voi hidastaa umpeenkasvua kuivimmilla paikoilla,
esimerkiksi kallioilla.

Ilmastonmuutoksen merkitys jo tapahtuneen uhanalaistumisen syynä ja tulevaisuuden uhkatekijänä on
suurin tunturiluontotyypeillä. Tunturiasiantuntijaryhmä on myös arvioinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia
perusteellisimmin (luku 3.7.3.3). Näkyvin ennustettu
muutos on puuttoman tunturipaljakan voimakas väheneminen lämpötilan nousun myötä. Varovaisenkin skenaarion (maapallon keskilämpötilan nousu 2 ºC vuoteen
2100 mennessä) mukaan metsänraja siirtyisi vähintään
noin 350 m ylöspäin tunturien rinteillä, mikä tarkoittaa
sitä, että tunturipaljakkaa säilyisi runsaammin ainoastaan Enontekiön Lapissa. Tulevaisuuden uhkatekijänä
ilmastonmuutos on mainittu kaikkiaan noin 60 %:lla
tunturiluontotyypeistä (luku 3.7.3.1), ja ensimmäisenä
uhkatekijänä sitä pidetään useimmilla lumenviipymätyypeillä ja lumenpysymillä, roudan vaikutuksen alaisilla luontotyypeillä, heinäkankailla ja tunturien pienruohoniityillä. Näiden vaikutusten katsotaan liittyvän
lumipeitteisen ajan lyhenemiseen, metsänrajan nousemiseen sekä siihen, ettei kaikilla luontotyypeillä ole
mahdollisuutta siirtyä tuntureilla ylemmäksi ilmaston
lämmetessä.

4.9

Tulosten vertailua muihin
uhanalaisuusarviointeihin
4.9.1

Vertailu luontotyyppien
arviointeihin muissa maissa

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tuloksia voidaan verrata muualla toteutettuihin arviointeihin,
joissa luontoa on tarkasteltu edes jokseenkin vastaavalla
tavalla. Arviointimenetelmän ja arviointiyksiköiden vastaavuus on paras Saksan ja Itävallan biotooppityyppien
uhanalaisuusarviointien kanssa (Riecken ym. 1994; Blab
ym. 1995; Essl ym. 2002a; 2002b; 2004), mutta vastaavuus
on silti vain kohtalainen. Arviointimenetelmän pääperiaatteiden samankaltaisuus perustuu siihen, että Suomessa käytetyn menetelmän kehityksen lähtökohtana
oli Saksan biotooppityyppien uhanalaisuusarvioinnin
menetelmä, jota oli kehitetty edelleen Itävallan vastaavissa arvioinneissa (ks. luvut 2.2.1 ja 2.3.2).
Saksassa uhanalaisuusarvioinnin menetelmää käytettiin kaikkiaan 576 biotooppityypille tai biotooppikompleksille, joissa oli mukana myös ihmisen voimakkaasti
muokkaamia ympäristöjä, kuten vieraiden puulajien
metsiä, rakennettuja alueita ja puistonurmikoita. Nämä
ihmisvaikutteiset ympäristöt luokittuivat säilyvää (LC)
vastaavaan uhanalaisuusluokkaan (nicht gefährdet) lisämaininnalla ”ei erityisiä suojeluarvoja” (nicht besonders
schutzwürdig).
Itävallassa on tehty tähän mennessä kaksi biotooppityyppien uhanalaisuusarviointia. Ensimmäinen koski metsäisiä (Essl ym. 2002b) ja toinen erilaisia ruoho-,
varpu- tai pensasvaltaisia ympäristöjä (Essl ym. 2004).
Tekeillä on sarjan kolmas uhanalaisuusarviointi, joka
koskee sisävesiä ja niiden rantoja sekä asuttuun ympäristöön liittyviä biotooppityyppejä (Umweltbundesamt
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2008). Itävallassa on tähän mennessä tarkasteltu 220 biotooppityyppiä, ja Saksan tapaan luokittelussa on erotettu
myös ihmisen voimakkaasti muokkaamia ympäristöjä
(nicht besonders schutzwürdig), jotka on kuitenkin jätetty arvioimatta.
Norjan uhanalaisuusarvioinnin arviointiyksiköinä
olivat kasvillisuustyypit (Fremstad ja Moen 2001). Uhanalaisuusarvioinnin loppuraportissa on kuvattu vain
uhanalaiset tai silmälläpidettävät tyypit, joten uhanalaisten osuuden selvittämiseksi tyyppilistaa on verrattava
aiemmin julkaistuun luetteloon Norjan kasvillisuustyypeistä (Fremstad 1997). Norjassa on kuvattu 137 kasvillisuustyyppiä, jotka on jaettu noin 400 alatyyppiin.
Kasvillisuustyypeistä 7 ja alatyypeistä 21 liittyy ihmisen
voimakkaasti muuttamiin ympäristöihin.
Taulukon 27 vertailussa Saksan, Itävallan ja Norjan
luvuista on poistettu ihmisen voimakkaasti muokkaamat biotooppi- tai kasvillisuustyypit, koska vastaavat
ympäristöt kuuluivat Suomessa ainakin enimmäkseen
arviointiin soveltumattomiin (NA). Norjan osuusarviot
ovat muita epätarkemmat, koska uhanalaisten tyyppien
osuutta ei pystytä edellä mainittuja julkaisuja vertaamalla yksiselitteisesti laskemaan. Norjan luonnon- tai perinneympäristöjen 130 kasvillisuustyypistä 55 on kokonaisuudessaan arvioitu uhanalaisiksi tai niiden alatyypeistä
vähintään puolet on uhanalaisia. Tyypittelyn alimmalla
tasolla luonnon- tai perinneympäristöjen alatyyppejä on
kuvattu 385 ja niistä noin 160 on arvioitu uhanalaisiksi.
Saksassa uhanalaisiksi on arvioitu jopa 93 % biotooppityypeistä (taulukko 27), mutta lukujen suoraa vertailua
Suomeen vaikeuttaa se, että saksalaisessa luokittelussa
moni biotooppityyppi on valmiiksi jaettu luonnontilaisen
kaltaiseen (naturnahes) ja muuttuneeseen (naturfernes)
alatyyppiin, joista edellinen on todettu uhanalaiseksi ja
jälkimmäinen säilyväksi. Saksan ja Itävallan arvioinneista puuttuu lisäksi uhanalaisuusluokka silmälläpidettävä
(NT), johon on Suomessa luokittunut huomattava osa,
29 % luontotyypeistä. Kaikkiaan luonnon- ja perinneympäristöjen tilan voidaan katsoa olevan huomattavasti
heikompi Saksassa, jossa väestöntiheys ja maankäytön
intensiteetti on Suomeen verrattuna hyvin korkea (esim.
European Environment Agency 1999). On huomattava,
että uhanalaisten luontotyyppien osuuksia laskettaessa ihmisen voimakkaimmin muuttamat ympäristöt on
jo poistettu, joten tuloksissa näkyy ihmisen toiminnan
haitallinen vaikutus lähinnä luonnon- tai perinneympäristöiksi katsottavilla alueilla.

Uhanalaisten biotooppityyppien osuus on Suomea
korkeampi myös Itävallassa, mutta säilyvien (LC) biotooppi- tai luontotyyppien osuudet ovat varsin samansuuruiset (20–25 %) (taulukko 27). Säilyvien biotooppityyppien joukossa on Itävallassa mm. erilaisia pensastoja
ja vuoristometsiä, joiden painopistealueina ovat vähemmän hyödynnetyt Alppien rinteet.
Norjan kasvillisuustyyppien uhanalaisuusarvioinnissa säilyvien tyyppien osuus näyttää olevan yli kaksinkertainen Suomeen verrattuna, mutta on huomattava, että
taulukon 27 lukuihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tämän eron taustalla voivat olla erot arviointimenetelmässä, jonka yksityiskohdat eivät ole tiedossa,
tai ero arviointiyksiköiden luonteessa. Kun arviointi on
kohdistunut kasvillisuustyyppeihin eikä luontotyyppeihin, huomiotta ovat jääneet monet luontotyyppien esiintymien laatuun vaikuttavat rakenteelliset, toiminnalliset
tai lajistolliset piirteet. Esimerkiksi metsien kasvillisuustyyppien uhanalaisuusarvioinnissa ei ole Norjassa otettu huomioon puuston ikäluokkia, lahopuun määrää tai
habitaattien mahdollista pirstoutumista (Stokland 2003,
sähköpostitiedonanto). Tätä taustaa vasten säilyvien
kasvillisuus- tai luontotyyppien osuuksissa oleva ero
vaikuttaa ymmärrettävämmältä, sillä esimerkiksi metsäluontotyyppien laadullinen taantuminen ei ole Suomessakaan vaikuttanut yhtä voimakkaasti kasvillisuustyyppiä määräävään kenttäkerrokseen kuin elävään tai
kuolleeseen puustoon.
Rannikon vedenalaisissa ja terrestrisissä kasvillisuustyypeissä uhanalaisia tyyppejä on Norjassa Suomen tapaan varsin runsaasti, vaikka Pohjois-Atlantin rannikolla
meriluonnon tilan voisi ajatella olevan paremman kuin
Itämeressä. Sisävesiluontoa arvioitiin Norjassa eri tavoin
kuin Suomessa, mutta sama ilmiö havaittiin molemmissa
arvioinneissa. Etenkin virtavedet ovat kärsineet ihmisen
toimista – Norjassa uhanalaisiksi todettiin joenrantojen
kasvillisuustyyppejä, Suomessa puolestaan laajempina
kokonaisuuksina virtavesityyppejä. Suokasvillisuustyypeistä Norjassa uhanalaisiksi on katsottu ombrotrofisten
ja toisaalta rehevien soiden tyyppejä. Tavallisista kangasmetsien kasvillisuustyypeistä vain yksi on Norjassa
uhanalainen, minkä taustalla lienee yllä mainittu ero
arviointitavassa. Muista metsäkasvillisuustyypeistä
uhanalaisia ovat lähinnä kalkkivaikutteiset metsät sekä
jalopuumetsät. Norjan perinnebiotooppeihin lukeutuu
paljon uhanalaisia kasvillisuustyyppejä, mutta uhanalaisten osuus ei ole yhtä suuri kuin Suomessa. Tunturien kasvillisuustyypeistä vain yksi on Norjassa katsottu

Taulukko 27. Hävinneiden, uhanalaisten, silmälläpidettävien ja säilyvien biotooppityyppien, kasvillisuustyyppien tai luontotyyppien osuudet Saksan (Riecken ym. 1994), Itävallan (Essl ym. 2002b; 2004), Norjan (Fremstad 1997; Fremstad ja Moen
2001) ja Suomen uhanalaisuusarvioinneissa. Norjan luvut ovat muita epätarkemmat, koska uhanalaisten kasvillisuustyyppien
osuuksia ei pystytä yksiselitteisesti laskemaan.
Saksa
Itävalta
Norja
Suomi
Hävinneet %

0,2

0,0

0

0,3

Uhanalaiset %

93,0*

75,8

n. 42

51,1

Silmälläpidettävät %
Säilyvät %

-

-

n. 3

28,5

6,9

24,2

n. 55

20,1

*Uhanalaisiin on laskettu mukaan vanhaa IUCN-luokkaa susceptible vastaava "kategoria P", johon luokittuu Saksassa
1,1 % tyypeistä.
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uhanalaiseksi (ravinteiset lumenviipymät), eikä silmälläpidettäviä ole nimetty. Norjan arviot tunturiluonnosta
ovat Suomea optimistisempia, mikä voi selittyä sillä,
että porojen vaikutus on Norjassa Suomea lievempi ja
sillä, että ilmaston lämmetessäkin Norjan korkeammilla tuntureilla on katsottu säilyvän tunturikasvillisuutta
varsin runsaasti.

4.9.2

Vertailu Suomen lajien uhanalaisuusarviointiin
Vaikka luontotyyppien ja lajien uhanalaisuuden arviointimenetelmässä ja kriteereissä on yhtenevyyksiä, periaatteelliset erot arvioinneissa ovat suuria, koska arvioinnin
kohteet ovat luonteeltaan aivan erilaiset. Arviointien
tuloksia yleispiirteisesti vertaamalla voidaan kuitenkin
nostaa esiin sekä samansuuntaisia että eroavia havaintoja Suomen luonnon tilasta.
Lajien uhanalaisuusarvioinnissa niistä lajeista, joissa tiedot riittivät uhanalaisuusluokan määrittämiseen,
hävinneitä (RE) on noin 1 %, uhanalaisia (CR, EN, VU)
10 %, silmälläpidettäviä 7 % ja elinvoimaisia (LC) 82 %
(Rassi ym. 2001). Luontotyyppien arvioinnissa on vastaavasti arvioitu hävinneiksi 0,3 %, uhanalaisiksi 51 %,
silmälläpidettäviksi 29 % ja säilyviksi 20 % luontotyyppien lukumäärästä.
Uhanalaisten ja silmälläpidettävien osuudet ovat
luontotyypeillä huomattavasti lajien vastaavia osuuksia
korkeammat. Eroa selittänee se, että luonnossa laajempien kokonaisuuksien kuten luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien arvioidaan muuttuneen ihmisen
toimien vuoksi enemmän kuin lajien populaatiokokojen
keskimäärin. Luontotyyppien arvioinnissa kiinnitetään
huomiota toiminnallisiin kokonaisuuksiin, joiden laatu heikkenee herkästi ihmisen toimien vuoksi, mutta
muutos heijastuu usein epäsuoremmin tai viiveellä
lajistoon. Osa lajistosta menestyy jonkin verran muuttuneissa elinympäristöissä, jotka on luontotyyppeinä
arvioitu jo laadultaan heikentyneiksi. Vastaavasti osa
lajistosta on siirtynyt alkuperäisistä elinympäristöistä
ihmisen voimakkaastikin muuttamiin ympäristöihin,
jotka on luontotyyppien tarkastelussa katsottu hävinneiksi esiintymiksi.
Vaikka lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinneissa uhanalaistumisen yleistaso on erilainen, uhanalaistumisen painottumista erilaisiin ympäristöihin
voidaan vertailla. Uhanalaisten luontotyyppien osuudet
tyyppien lukumääristä ovat korkeimmat perinnebiotoopeissa (93 %) ja metsissä (70 %). Lajien uhanalaisuusarviointi antaa samansuuntaisen tuloksen sikäli, että
myös uhanalaisten lajien elinympäristöinä tärkeimpiä
ovat juuri metsät ja perinnebiotoopit. Erilaiset metsät
ovat ensisijaisena elinympäristönä 37 %:lle uhanalaisista lajeista ja perinnebiotoopit puolestaan noin 19 %:lle
uhanalaisista lajeista (Rassi ym. 2001). Myös kallioissa
ja kalliolajistossa arvioinnit antavat yhtenevän tuloksen
kalkkikallioiden ja niiden lajiston uhanalaisuudesta.
Yleisesti ottaen lajien uhanalaisuusarvioinnissa painottuvat ne elinympäristöt, joiden lajimäärä on korkea,
Suomessa yleensä pienialaiset rehevät kohteet. Vähälajiset ympäristöt eivät nouse samassa määrin esiin, ja

tässä suhteessa luontotyyppien uhanalaisuusarviointi
tuo uutta näkökulmaa tarkasteluihin. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa nousee selvemmin esiin
muun muassa Itämeren vedenalaisten luontotyyppien,
useiden suotyyppien ja karujen metsäluontotyyppien
huono tila. Nuorena murtovesialtaana Itämeri on vähälajinen, ja myös uhanalaisissa lajeissa Itämeren lajien
osuus on pieni (alle 1 %). Suot on arvioitu ensisijaisiksi
elinympäristöiksi vain alle 5 %:lle uhanalaisista lajeista,
mutta luontotyyppien tasolla soiden uhanalaistuminen
on paljon voimakkaampaa. Eroa selittää ainakin kolme
eri tekijää: suot ovat suhteellisen vähälajisia ympäristöjä,
niiden eliöstön uhanalaistumiskehitystä ei ole tutkittu
riittävästi ja niiden lajistossa on osittaista päällekkäisyyttä metsä- ja rantalajien kanssa, jolloin suot on usein
tulkittu vasta toissijaisiksi elinympäristöiksi arvioiduille
lajeille.
Metsien käyttö eri muodoissaan nousee sekä luontotyyppien että lajien uhanalaisuusarvioinneissa tärkeimmäksi uhanalaistumisen syyksi ja tulevaisuuden
uhkatekijäksi (kuva 79 ja Rassi ym. 2001). Metsien käyttö
ja hoitotoimet sisältävät tässä tapauksessa tarkemmin
eritellyt puulajisuhteiden ja ikärakenteen muutokset
sekä lahopuun vähenemisen. Myös rakentamisen ja vesirakentamisen vaikutukset nousevat molemmissa arvioinneissa tärkeimpien uhanalaistumisen syiden ja uhkatekijöiden joukkoon. Luontotyyppiarvioinnissa yhdeksi
merkittävimmistä uhanalaistumisen syistä arvioitiin
pellonraivaus, joka lajiarvioinnissa sisältyi rakentamiseen. Lajiarvioinnissa avoimien alueiden sulkeutuminen
on saanut suuren painoarvon, onhan huomattava osa
(noin 19 %) uhanalaisista lajeista perinnebiotooppien
lajistoa. Luontotyypeillä umpeenkasvun merkitys on
näennäisesti vähäisempi, mutta tämä johtuu lähinnä
siitä, että umpeenkasvukehityksen taustalla vaikuttavat
asiat jakautuvat useaan eri uhkatekijään. Esimerkiksi
rantaluontotyypeillä umpeenkasvun uhka liittyy vesien rehevöitymiseen ja yleensä karuilla luontotyypeillä
myös rehevöittävään laskeumaan.
Laji- ja luontotyyppiarvioinneissa huomattavimpina
eroina voidaan nähdä esimerkiksi soiden ojituksen ja
vesien rehevöitymisen ja likaantumisen erilaiset suhteelliset merkitykset. Luontotyyppiarvioinnissa ojituksen
merkitys korostuu lajiarviointiin nähden, koska soiden
luontotyyppejä on paljon (sekä lukumäärän että yhteispinta-alan suhteen), mutta suolajiston osuus uhanalaisesta lajistosta on varsin pieni. Vesien rehevöitymisen
ja likaantumisen suhteellinen merkitys on myös arvioitu luontotyypeillä huomattavasti suuremmaksi kuin
lajeilla, joiden arvioinnissa tämä uhanalaistumisen syy
ja uhkatekijä sisältyi uhkatekijään kemialliset haittavaikutukset.
Kannan tai esiintymisalueen pienuus on lajiarvioinnissa varsin yleinen uhanalaistumisen syy, mutta
luontotyypeillä pelkkää harvinaisuutta on käytetty
uhanalaistumisen (silmälläpidon) syynä vain harvoin.
Lajin kannan pienuuden tai luontotyypin harvinaisuuden käytössä uhanalaistumisen syynä on arvioinneissa
ollut se periaatteellinen ero, että pelkkä harvinaisuus ei
ole luontotyypeillä riittänyt uhanalaiseksi toteamiseen,
kun taas lajeilla sitä on käytetty muiden uhanalaistumisen syiden tapaan.
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Kansainväliset vastuuluontotyypit 5

5.1

Valinnan perusteet
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä
koottiin ensimmäinen luettelo Suomen kansainvälisistä
vastuuluontotyypeistä. Vastaavasti lajien uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä on nimetty Suomen kansainvälisiä vastuulajeja parhaiten tunnetuista eliöryhmistä.
Uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmä (Rassi ym. 2001)
esitti, että ympäristöministeriö vahvistaisi Suomen velvoitteen kansainvälisten vastuulajien säilyttämisessä ja
niiden kannan kehityksen seuraamisessa sekä käynnistäisi kansainvälistä yhteistyötä vastuulajien säilyttämiseksi. Samat toimenpiteet ovat perusteltuja myös vastuuluontotyypeille. Vastuulajeilla tai -luontotyypeillä ei
kuitenkaan toistaiseksi ole lainsäädännössä määriteltyä
virallista asemaa.
Kansainvälisiä, yhtenäisiä kriteerejä vastuuluontotyyppien tai -lajien valintaan ei ole. Kansainvälistä
vastuuta on tarkasteltu esimerkiksi Itävallan biotooppityyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Essl ym. 2002) ja
Ruotsin metsiensuojelustrategiassa (Nationell strategi
för formellt skydd av skog 2005). Ruotsissa on katsottu,
että maalla on erityinen vastuu niistä metsätyypeistä, joiden merkittävä osuus eurooppalaisesta levinneisyydestä
ja jäljellä olevista arvokkaista ydinesiintymistä sijaitsee
Ruotsissa. Itävallassa kriteerit on määritelty yksityiskohtaisemmin ja vastuuluontotyypit on jaettu kahteen
ryhmään: erityisen suuren vastuun ja suuren vastuun
luontotyypit (Essl ym. 2002).
Tässä käytetyt kriteerit Suomen vastuuluontotyyppien valitsemiseksi vastaavat sisällöltään Ruotsin lähestymistapaa, mutta kriteerit on määritelty yksityiskohtaisemmin. Samoin kuin Itävallassa, vastuuluontotyypit
on jaettu kahteen ryhmään:
Suomella on luontotyypin säilymisestä
• erityisen suuri vastuu, jos erittäin merkittävä osuus
Euroopan edustavista esiintymistä on Suomessa.
Erittäin merkittävän osuuden ohjearvona voidaan
pitää yli 40 % osuutta luontotyypin esiintymien
lukumäärästä tai pinta-alasta.
• suuri vastuu, jos merkittävä osuus Euroopan edustavista esiintymistä on Suomessa. Merkittävänä
voidaan pitää 25–40 % osuutta luontotyypin
esiintymien lukumäärästä tai pinta-alasta.

Kansainvälinen vastuu voi perustua joko Suomen
luontaiseen painopisteasemaan luontotyypin levinneisyydessä tai siihen, että muualla Euroopassa luontotyyppi on vähentynyt tai heikentynyt enemmän kuin
Suomessa. Luontainen levinneisyyden painopisteasema
selittyy yleensä Suomen ilmastoon, geologiseen historiaan tai eliölajien leviämishistoriaan liittyvillä erikoispiirteillä.
Vastuuluontotyyppien tarkastelualue on Eurooppa.
Sillä tarkoitetaan Euroopan maantieteellistä aluetta, joka on rajattu Atlas Florae Europaean mukaan (Jalas ja
Suominen 1972). Tarkastelualueen itä- ja kaakkoisrajana
ovat Ural-vuoristo, Ural-joki, Kaukasus-vuoristo, Krimin niemimaan itäpuoli, Bosporin salmi ja Turkin rannikko. Ainoastaan EU-alueen tarkasteleminen parantaisi
arvioiden luotettavuutta, mutta hallinnollinen rajaus on
ekologisesta näkökulmasta keinotekoinen ja lisäksi ajan
myötä muuttuva. Tarkastelu koko maailman mittakaavassa ei ole mahdollinen tiedon puutteen ja luontotyyppien rinnastamisvaikeuksien vuoksi. Valittu aluerajaus
on sama kuin Suomen vastuulajien tarkastelussa.
Käytetyssä vastuuluontotyypin määritelmässä suuren
vastuun (25−40 % esiintymistä tai pinta-alasta) taustalla
on Suomen osuus (n. 30 %) Fennoskandian luonnontieteellisen alueen boreaalisesta osasta. Fennoskandia
(Skandinavian niemimaa, Suomi, Karjala ja Kuolan
niemimaa) on selvärajainen kokonaisuus, jota erottavat
muusta Euroopasta erittäin vanha kallioperä, vaihteleva
korkokuva, kvartäärinen jäätiköityminen siihen liittyvine maankohoamisineen ja Itämeren monivaiheisine
kehityksineen sekä pohjoiseen sijaintiin nähden poikkeuksellisen lauhkea ja mereinen ilmasto (Kalliola 1973).
Taustalla on ajatus, että Suomella on suuri vastuu vain
Fennoskandiassa tavattavasta, mutta täällä tasaisesti
(yleisenä tai harvinaisena) esiintyvästä luontotyypistä.
Tällaisen luontotyypin säilymiseen vaikuttavat ihmisen
toimet lähinnä kolmen valtion alueella: Suomessa, Ruotsissa ja Venäjän läntisimmissä osissa. Vastuuluontotyypin levinneisyyden ei kuitenkaan tarvitse rajoittua vain
Fennoskandiaan, vaan sitä voidaan tavata esimerkiksi
kaikkialla Euroopan vuoristoissa, mutta noin 30 % osuuden voidaan näissäkin tapauksissa tulkita merkitsevän
suurta vastuuta Suomelle. Erityisen suuri vastuu Suomel-
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la on sellaisista luontotyypeistä, joiden eurooppalaisista
esiintymistä erittäin merkittävä osa, jopa valtaosa on
Suomessa.
Itävallan vastuuluontotyyppien määritelmässä (Essl
ym. 2002) yhtenä kriteerinä ovat päälevinneisyysalueen
ulkopuoliset erillisesiintymät Itävallassa. Vastaavaa ei
sisällytetty Suomessa käytettäviin kriteereihin, koska
luontotyypeillä erillisesiintymien ekologinen merkitys
ei ole yhtä selkeä kuin lajeilla, joilla erillisesiintymät saattavat olla tärkeitä geneettisen monimuotoisuuden ylläpitäjiä. Lisäksi erillisesiintymistä on usein vaikea tulkita,
edustavatko ne varmasti kyseistä luontotyyppiä.

5.2

Suomen vastuuluontotyypit
Suomen kansainvälisiä vastuuluontotyyppejä tarkasteltiin nyt ensi kertaa, ja mukaan otettiin selkeimmin
kriteerit täyttäviä ja parhaiten tunnettuja luontotyyppejä
ja luontotyyppiyhdistelmiä. Tarkastelua on syytä jatkaa
ja tarkentaa tulevissa hankkeissa.
Luettelo vastuuluontotyypeistä ja lyhyet perustelut
niiden valinnalle ovat taulukossa 28. Vastuuluontotyypit
eivät aina ole samoja yksiköitä kuin uhanalaisuusarvioinnin kohteena olleet luontotyypit, vaan usein laajempia kokonaisuuksia, jotka sisältävät useita arvioituja
luontotyyppejä. Tällä on pyritty korostamaan vastuuluontotyyppien muodostamia toiminnallisia kokonaisuuksia sekä niiden taustalla vaikuttavia ilmiöitä, jotka
luovat perustan kyseisten luontotyyppien runsaudelle,
omaleimaisuudelle tai edustavuudelle Suomessa. Esimerkiksi vastuuluontotyyppi maankohoamisrannikon
flada–kluuvi-kehityssarjat koostuu useasta erikseen arvioidusta luontotyypistä, jotka ovat kuitenkin kiinteässä
toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa maankohoamiseen
liittyvän sukkessiokehityksen kautta.
Muutamat vastuuluontotyypit ovat puolestaan suppeampia kuin uhanalaisuusarvioinnin kohteena olleet
luontotyypit. Esimerkiksi vastuuluontotyyppi maankohoamisrannikon merenrantaniityt ei sisällä koko arvioitua merenrantaniittyjen luontotyyppiryhmää, vaan
ainoastaan maankohoamisrannikolla sijaitsevat niityt.
Maankohoamisrannikolla tarkoitetaan tässä nopeimman
maankohoamisen aluetta Pohjanlahden rannikolla.
Vastuuluontotyyppejä on nimetty yhteensä 35, joista
erityisen suuren vastuun luontotyyppejä on 15 ja suuren
vastuun luontotyyppejä 20. Vastuuluontotyyppejä on
kaikissa luontotyyppien pääryhmissä, mutta niissä korostuvat etenkin soiden ja Itämeren rannikon luontotyypit. Tämä on perusteltua, sillä Suomi on maailman
soisimpia maita, jossa soita on ollut ennen kuivatuksia
kolmannes maapinta-alasta (Solantie 2006). Itämeren
rannikkoluontoa muovaava jääkauden jälkeinen maankohoaminen puolestaan on Suomessa ainutlaatuista
nopeudessaan (jopa 8 mm vuodessa) ja laajuudessaan.
Maankohoamisrannoilla tapahtuu primäärisukkessiota,
kun merestä paljastuneelle maalle syntyy kasvillisuutta,
joka vähitellen muuttuu kasvupaikan etääntyessä rannasta maankohoamisen edetessä (mm. Vartiainen 1980;
Rinkineva ja Bader 1998; Rehell 2006). Näin syntyy oma-
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leimaisia metsien, soiden ja pienvesien kehityssarjoja,
joita on nimetty Suomen vastuuluontotyypeiksi.
Suomen suuri vastuu tietyistä luontotyypeistä liittyy
siis maallemme tyypillisiin luonnon piirteisiin ja ilmiöihin, jotka vaikuttavat luontotyyppien ominaispiirteisiin. Itämeren vedenalaisten vastuuluontotyyppiemme
taustalla vaikuttavat mm. alhainen suolapitoisuus, merialueen mataluus sekä kovien kalliopohjien runsaus.
Itämeren rannikon vastuuluontotyyppeihin ovat lisäksi
vaikuttaneet jääkauden jälkeinen maankohoaminen,
mannerjäätikön sulamisvesien lajittelemat ja kasaamat
maa-ainekset sekä vuoroveden puuttuminen.
Sisävesissä vastuuluontotyyppien piirteet liittyvät
mm. jääkauden muovaamiin maanpinnan muotoihin ja
soistumista suosivaan ilmastoon, jotka ovat synnyttäneet Suomelle ominaisia reittivesiä sekä soilta tulevien humuspitoisten vesien leimaamia järviä ja lampia.
Sisävesien vastuuluontotyyppejä on myös jääkauden
synnyttämillä, maaperältään lajittuneilla harjualueilla,
jotka toimivat pohjaveden muodostumisalueina.
Soista erityisesti rimpiset aapasuot ja niille luonteenomaiset rimpinevat ja -letot ovat Suomelle ominaisia, ja
ne liittyvät maamme tasaiseen korkokuvaan ja vähäiseen
sadeveden haihduntaan. Myös sporadisen (päälevinneisyysalueensa ulkopuolella laikuittaisesti esiintyvän) ikiroudan alueelle tyypilliset palsasuot ja routarämeet ovat
Suomen vastuuluontotyyppejä, joita vastaavia tyyppejä
esiintyy vain Norjan, Ruotsin ja Venäjän pohjoisosissa.
Metsien vastuuluontotyyppien taustalla vaikuttavat
mm. Suomen karu kallio- ja maaperä sekä jääkauden
vaikutukset kalliopaljastumien runsauteen ja harjumuodostumien syntyyn. Suomen pohjoisissa mäntymetsissä
mänty kasvaa kuusta pohjoisempana, mikä on pohjoisboreaalisessa havumetsävyöhykkeessä poikkeuksellista.
Kallioiden vastuuluontotyypit liittyvät mannerjäätikön hiomaan karuun kallioperään sekä jääkauden jälkeisiin Itämeren kehitysvaiheisiin, joissa syntyi rantakivikoita, jotka sijaitsevat eri korkeuksilla suhteessa nykyiseen merenpintaan. Rapakivigraniitti on suhteellisen
harvinainen kivilaji, joka muodostaa Suomessa edustavia moroutuvia eli soramaiseksi rikkoutuvia kallioita.
Perinnebiotoopeissa vastuuluontotyyppejä on nimetty vähiten, koska perinnebiootopit ovat nykyisin
niin taantuneita, ettei niiden suomalaisten esiintymien
osuus ylitä vastuuluontotyypin määritelmän mukaista
raja-arvoa. Tästä syystä vastuuluontotyypeiksi ei lueta
kaikkia Perinnemaisemien hoitotyöryhmän (Salminen ja
Kekäläinen 2000) mainitsemia, Suomelle erityisen luonteenomaisia perinnebiotooppeja. Perinnebiotoopit ovat
taantuneet myös muualla Euroopassa, mutta esimerkiksi
Ruotsissa niitä on jäljellä huomattavasti enemmän kuin
Suomessa. Ainoastaan maankohoamisrannikon merenrantaniityt on nimetty vastuuluontotyypiksi, koska Suomessa ne ovat erityisen omaleimaisia ja laajoja maankohoamisen, rannikkomme alavan topografian ja muiden
Itämeren erityispiirteiden vuoksi.
Tunturien vastuuluontotyyppien taustalla on ilmastollisia ja maaperällisiä erityisolosuhteita kuten voimakas routiminen ja metsänrajan alenemista aiheuttava
tykkylumen muodostus. Lehtipuiden muodostama

metsänraja on Fennoskandian erikoisuus, sillä idempänä tunturikoivuvyöhykkeen tilalla on siperiankuusen ja
lehtikuusen muodostama metsätundra. Niukkaravinteisten hiekkamaiden jäkäläinen tunturikoivikkotyyppi
on nimetty vastuuluontotyypiksi, koska sen esiintyminen keskittyy erityisesti Suomeen.
Luontotyypin uhanalaisuus ei ole ollut peruste vastuuluontotyypiksi nimeämiselle, vaan vastuuluontotyypin määritelmä perustuu ainoastaan Suomessa sijaitsevien edustavien esiintymien osuuteen. Vastuuluontotyypeissä on siten myös laaja-alaisia ja ainakin pääosin

säilyviksi arvioituja luontotyyppejä kuten Itämeren kivikkorannat, ulkosaariston saaret ja luodot, kalliometsät
sekä avoimet silokalliot. Vastuuluontotyypeiksi on kuitenkin nimetty myös uhanalaisia luontotyyppejä, joita
ei juurikaan tavata muualla Euroopassa tai jotka ovat
taantuneet myös muualla samaan tapaan tai enemmän
kuin Suomessa. Uhanalaisimpien vastuuluontotyyppien joukkoon kuuluvat maankohoamisrannikon soiden
ja metsien kehityssarjat sekä maankohoamisrannikon
merenrantaniityt.

Taulukko 28. Ehdotus Suomen kansainvälisiksi vastuuluontotyypeiksi ja perustelut niiden valinnalle.
Vastuuluontotyyppi
Meriajokasyhteisöt

Näkinpartaisniityt

Itämeren kalliopohjat

Vastuun
Perustelut
määrä
Suuri
Pohjoisen Itämeren meriajokasyhteisöt eroavat
eteläisen Itämeren ja Atlantin yhteisöistä siten,
että ne ovat monilajisia yhteisöjä, jotka koostuvat
mereisistä meriruoholajeista (meriajokas, merihapsikka) sekä makean tai murtoveden putkilokasveista (esim. haurat ja vidat). Pohjoisen Itämeren meriajokas eroaa myös geneettisesti muiden
alueiden esiintymistä.
Suuri
Vaikka näkinpartaisniittyjä esiintyy Euroopassa
melko yleisesti, aivan vastaavaa luontotyyppiä on
ainoastaan Itämeren alueella. Muut esiintymät
ovat lähinnä Baltian rannikolla.
Erityisen Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jonka
suuri
erityispiirteisiin kuuluvat jääkauden muovaamat
matalat kalliopohjat eliöstöineen. Ne ovat keskittyneet Suomen rannikolle ja Ruotsin Itämeren
puoleiselle rannikolle.

Itämeren kivikkorannat

Suuri

Maankohoamisrannikon
flada–kluuvi-kehityssarjat

Erityisen
suuri

Merenrantojen
kalliolammikot

Suuri

Maankohoamisrannikon
metsien kehityssarjat

Erityisen
suuri

Rannikon jokisuistot

Suuri

Vastaavuus arvioitujen
luontotyyppien kanssa
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiä

Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiä

Sisältää arvioidut luontotyypit:
hydrolitoraalin rihmaleväyhteisöt,
sublitoraalin rihmaleväyhteisöt,
kallio- ja kivikkopohjien rakkoleväyhteisöt, punaleväyhteisöt, sinisimpukkayhteisöt, osittain myös
palleroahdinpartayhteisöt
ja vesisammalyhteisöt
Sisältää arvioidut luontotyypit:
Jääkausien ja prekambrisen kallioperämme vaiItämeren avoimet moreeni-, kikutuksesta Suomen rannikolla ja saaristossa on
poikkeuksellisen runsaasti karkearakeisesta kiviai- vikko- ja lohkarerannat, Itämeren
neksesta (sekä lajittuneesta että lajittumattomas- kasvipeitteiset moreeni-, kivikkota) muodostuneita rantoja verrattuna eteläisem- ja lohkarerannat, Itämeren soraja somerikkorannat
pään Itämereen. Kivikkorantojen omaleimaisen,
monivuotisen kasvillisuuden kehittymiseen on
vaikuttanut myös vuoroveden puuttuminen.
Maankohoamista ei tapahdu tässä määrin muualla Sisältää arvioidut luontotyypit:
Euroopassa Ruotsia ja Vienanmerta lukuun otta- fladat, kluuvit, satunnaisesti murmatta. Suomen rannikko on topografialtaan loitovesivaikutteiset järvet ja lammet
vempi kuin Ruotsin, mikä edesauttaa flada–kluuviketjujen syntymistä.
Jääkauden vaikutuksen vuoksi prekambrinen
Vastaa samannimistä arvioitua
kallioperä on näkyvissä rannikolla ja saaristossa
luontotyyppiä
toisin kuin etelämpänä Itämerellä.
Maankohoamista ei tapahdu tässä määrin missään Vastaa samannimistä arvioitua
muualla Euroopassa Ruotsia ja Vienanmerta luluontotyyppiyhdistelmää, joka
kuun ottamatta. Suomen rannikko on topografial- sisältää useita arvioituja rannikon
taan loivempi kuin Ruotsin, minkä vuoksi metsien metsä- ja pensaikkoluontotyyppejä
kehityssarjat ovat pidempiä.
Vastaa samannimistä arvioitua
Itämeren jokisuistot eroavat muun Euroopan
luontotyyppiyhdistelmää
jokisuistoista vuoroveden puutteen sekä murtoveden vuoksi. Maankohoaminen aiheuttaa
jokisuistoissa nopeaa sukkessiokehitystä. Maankohoamista ei tapahdu tässä määrin missään muualla Euroopassa Ruotsia ja Vienanmerta lukuun
ottamatta.
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Vastuuluontotyyppi

Vastuun
Perustelut
määrä
Ulkosaariston saaret ja Suuri
Jääkauden vaikutuksen vuoksi prekambrinen
luodot
kallioperä on näkyvissä rannikolla ja saaristossa
toisin kuin etelämpänä Itämerellä. Merialueen
mataluuden vuoksi saaria on paljon.
Lintuluodot ja -kalliot
Suuri
Jääkauden vaikutuksen vuoksi prekambrinen
kallioperä on näkyvissä rannikolla ja saaristossa
toisin kuin etelämpänä Itämerellä. Merialueen
mataluuden vuoksi saaria on paljon. Runsaan
pesimälinnuston lannoitusvaikutuksen vuoksi
luotojen kasvisto on poikkeuksellisen rehevää ja
monipuolista.
Itämeren harjusaaret
Erityisen Jääkauden vaikutuksen vuoksi glasifluviaalisia
suuri
muodostumia on runsaasti Suomen rannikolla ja
saaristossa toisin kuin etelämpänä Itämerellä.
Runsashumuksiset järvet Suuri
Suomi on Euroopan soisimpia maita, ja luontotyyja lammet
pistä suuri osa Suomessa.
Pohjoiset sahalehtijärvet Erityisen
suuri

Pohjoisen sijaintinsa ja jääkausihistoriansa vuoksi
omia erityispiirteitä verrattuna eteläisempiin
sahalehtijärviin.

Harjualueiden pienvedet Erityisen
suuri

Harjut ja reunamuodostumat ovat merkittäviä
vedenjakajia ja lähteikköjen sekä monien muiden
pohjavesivaikutteisten sisävesityyppien tärkein
esiintymisympäristö. Harjualueiden pienvedet
ovat muualla harvinaisia, koska harjualueet eivät
ole muualla niin yhtenäisiä ja suuria kuin Suomessa.

Reittivedet

Erityisen
suuri

Aitokorvet

Suuri

Routarämeet

Suuri

Rimpinevat

Erityisen
suuri

Rimpiset koivuletot

Erityisen
suuri

Rimpiletot

Erityisen
suuri

Suomelle ominainen vesistötyyppi erityisesti
Järvi-Suomessa, ei esiinny samassa laajuudessa
muualla. Merkittävä elinympäristö monille eliöryhmille, mm. sisävesien vaelluskalakannoille.
Kuusen vallitsemat varpuvaltaiset korvet painottuvat esiintymisessään Fennoskandiaan. Niitä
esiintyy Suomen ohella Venäjän Karjalassa, Ruotsissa ja Norjassa. Idempänä ja Kölin vuoristossa
rehevämmät, ruohovaltaiset korvet ovat vallitsevampia.
Esiintyminen keskittyy Norjan, Suomen, Ruotsin
ja Venäjän pohjoisosiin sporadisen ikiroudan alueelle havumetsävyöhykkeen pohjoisosiin ja tunturikoivuvyöhykkeelle.
Pohjoisboreaalisten aapasoiden tyypillisimpiä suotyyppejä. Esiintyy erityisesti Suomessa keski- ja
etenkin pohjoisboreaalisessa vyöhykkeessä. Myös
Pohjois-Ruotsissa ja jossain määrin Itä-Karjalassa.
Erityisen luonteenomaisia Suomelle ovat ruoppaja sirppisammalrimpinevat.
Esiintyminen painottuu Suomeen, pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen. Jossain määrin myös
Pohjois-Ruotsissa.
Esiintyy erityisesti Suomessa, pohjoisboreaalisessa vyöhykkeessä. Esiintyy myös Pohjois-Ruotsissa,
mutta topografisista syistä laajoja rimpilettoja on
siellä Suomea vähemmän. Niitä on jossain määrin
myös Itä-Karjalassa.
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Vastaavuus arvioitujen
luontotyyppien kanssa
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiyhdistelmää
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiyhdistelmää

Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiyhdistelmää
Sisältää arvioidut luontotyyppiyhdistelmät: runsashumuksiset järvet,
matalat runsashumuksiset järvet,
suolammet
Sisältää osittain arvioidut luontotyyppiyhdistelmät: runsasravinteiset järvet, luontaisesti runsasravinteiset lammet (Kittilän seudulla)
Sisältää osittain arvioidut luontotyyppiyhdistelmät: harjulammet,
tunturilammet, lähdelammet,
lähteiköt, huurresammallähteiköt,
tunturialueen latvapurot, havumetsävyöhykkeen kangasmaiden
latvapurot, havumetsävyöhykkeen
kangasmaiden purot
Voi sisältää lähes kaikkia arvioituja
joki- ja järvityyppejä (erityisesti
Järvi-Suomessa)
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiryhmää

Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiryhmää
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiryhmää

Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiä
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiryhmää

Vastuuluontotyyppi

Vastuun
Perustelut
määrä
Kilpikeitaat
Erityisen Esiintyminen painottuu topografisista syistä Suosuuri
meen, jossa esiintymisvyöhyke on selvästi leveämpi kuin Ruotsissa.Virossa ja Venäjällä esiintyy
kasvillisuudeltaan erilaisena. Kilpikeitaiden meillä
esiintyvästä kahdesta alatyypistä erityisen luonteenomaisia Suomelle ovat Satakunnan ja EteläPohjanmaan allikkoiset ja kehitykseltään "kypsät"
kilpikeitaat.
Rimpiset aapasuot
Erityisen Pohjoisboreaalisten rimpisten aapasoiden esiinsuuri
tyminen keskittyy erityisesti Suomeen. Niitä
on Suomen lisäksi vain vähän Venäjällä Kuolan
eteläosissa ja Ruotsin Norrbottenissa. Myös
keskiboreaalisten rimpisten aapasoiden esiintyminen keskittyy erityisesti Suomeen. Niitä on myös
Keski- ja Pohjois-Ruotsissa, vähemmän Venäjän
Karjalassa ja Norjassa.
Välipintaiset keskiSuuri
Esiintyminen keskittyy Suomeen, Keski- ja Pohboreaaliset aapasuot
jois-Ruotsiin ja Venäjän Karjalaan, myös Norjassa.
Palsasuot
Suuri
Korkeapalsaisten palsasoiden, joita Suomen palsasuot ovat, esiintyminen keskittyy Norjan, Suomen,
Ruotsin ja Venäjän pohjoisosiin.
Maankohoamisrannikon Erityisen Maankohoamisrannikon luontotyyppiyhdistelmä,
soiden kehityssarjat
suuri
jota esiintyy Euroopassa eniten ja edustavimmillaan Suomessa (tosin nykyisin vain niukasti
jäljellä). Ruotsissa Pohjanlahden rannikolla vain
kapeana vyöhykkeenä topografiasta johtuen.
Vienanmeren rannalla vain kapealti hitaan maankohoamisen vuoksi.
Pohjoisboreaaliset män- Suuri
Erityisesti Suomelle tyypillisiä, mantereisen ilmastymetsät
ton mäntymetsiä Fennoskandian kilven alueella.
Ikirouta puuttuu ja havumetsänrajan muodostaa
mänty (idempänä kuusi).
Harjumetsät
Erityisen Harjut ovat edustavia Fennoskandiassa ja täällä
suuri
niihin liittyviä metsäisiä ympäristöjä on paljon,
vaikka ne eivät enää olekaan laadultaan hyvässä
tilassa.Vastuulajiston säilymiselle suuri merkitys.
Kalliometsät
Suuri
Happamien silikaattikallioiden alue on Fennoskandian kilven erityispiirre. Kalliometsissä on
myös säilynyt suuri osa niiden ominaispiirteistä.
Avoimet silokalliot
Suuri
Maankohoamisen seurauksena vedestä paljastuneita ja mannerjäätikön hiomia silokallioita on
Suomen lisäksi runsaasti ainoastaan Ruotsissa,
Venäjällä ja Norjassa.
Moroutuvat rapakivikalliot

Suuri

Vanhat rantakivikot

Suuri

Maankohoamisrannikon
merenrantaniityt

Erityisen
suuri

Vastaavuus arvioitujen
luontotyyppien kanssa
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiyhdistelmää

Sisältää arvioidut luontotyyppiyhdistelmät: pohjoisboreaaliset
aapasuot, rimpiset keskiboreaaliset aapasuot

Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiyhdistelmää
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiyhdistelmää
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiyhdistelmää

Sisältää osittain useita arvioituja
kangasmetsien mäntyvaltaisia
luontotyyppejä (pohjoisboreaalisella alueella)
Sisältää arvioidun luontotyypin
harjumetsien valorinteet
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiä

Sisältää arvioidut luontotyypit:
karut merenrantakalliot, karut
avoimet laakeat rannikkokalliot
sekä osittain karut avoimet
laakeat sisämaakalliot
Sisältää osittain arvioidun luonTyypillä tarkoitetaan moroutuvaa (soramaiseksi
rikkoutuvaa) rapakivigraniittikalliota. Sitä esiintyy totyypin: karut ja keskiravinteiset
rapakivigraniittialueella Kaakkois-Suomessa, etelä- kalliorapaumat
rannikolla ja Ahvenanmaalla. Samaa luontotyyppiä
esiintyy myös Venäjän puolella olevilla rapakivigraniittialueilla sekä Etelä-Ruotsissa.
Tyyppiä on laajalti Suomessa ja Ruotsissa, ehkä
Sisältää arvioidut luontotyypit:
jonkin verran myös Venäjällä ja Norjassa.
maankohoamisrantakivikot,
muinaisrantakivikot
Voimakkaan maankohoamisen alueella Ruotsin
Sisältää osittain arvioidun luontopuolella ei ole jyrkemmän topografian vuoksi
tyyppiryhmän: merenrantaniityt
yhtä laajoja niittyjä kuin Suomessa. Maailmanlaa- (maankohoamisrannikolla
juisesti merkittävää endeemistäkin lajistoa, lajiutu- sijaitsevat)
mista (alalajeja, rotuja, ryhmiä).
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Vastuuluontotyyppi
Variksenmarja-jäkälätunturikoivikot

Koillismaan ja Peräpohjolan boreaaliset tunturikankaat

Routanummet

234

Vastuun
Perustelut
määrä
Suuri
Kuivin (karuin) tunturikoivikkotyyppi, jota esiintyy
etenkin lievästi mantereisilla alueilla kuivilla ja
niukkaravinteisilla hiekkamailla. Suomessa yleinen
(yli 120 000 ha), mutta Skandeilla ja Kuolassa
pienialainen.
Suuri
Ilmastollisten tekijöiden, lähinnä tykkyisyyden
vuoksi metsänraja on boreaalisilla tuntureilla
alempana kuin kasvukautiset olosuhteet mahdollistaisivat.Vastaavaa boreaalista tunturikangasvyöhykettä ei juurikaan esiinny muualla Fennoskandiassa tai Kuolassa.
Suuri
Ilmastolliset ja maaperälliset erityisolosuhteet
aiheuttavat routanummien esiintymisen. Niitä
on erityisesti Tunturi-Lapin lievästi mantereisella alueella (erityisesti Kaldoaivin erämaa-alue),
topografialtaan melko tasaisella alustalla, hienojakoisella kivennäismaan ja suon (aapasuon)
vaihettumisalueella.Valtaosa routanummista
sijaitsee korkeusvyöhykkeessä 200–350 m mpy.
On oletettavaa, että tyypillisimmässä muodossaan
routanummia ei esiinny muualla läntisessä Euroopassa tai Kuolassa.Vastaavia luontotyyppejä lienee
rajallisesti vasta Siperiassa, missä mantereisuus on
voimakkaampaa.
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Vastaavuus arvioitujen
luontotyyppien kanssa
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiä

Sisältää osittain arvioidut luontotyypit: kanervakankaat, variksenmarjakankaat, mustikkakankaat
(Koillismaalla ja Peräpohjolassa
sijaitsevat)
Vastaa samannimistä arvioitua
luontotyyppiä
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Luontotyyppien lajiston kannalta 6
arvokkaat uusympäristöt

6.1

Uusympäristön käsite

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä otettiin käyttöön uusi käsite uusympäristöt. Niillä
tarkoitetaan sellaisia ihmisen luomia tai voimakkaasti muokkaamia ympäristöjä, joilla on huomattava
merkitys uhanalaistuneiden luontotyyppien lajiston
elinympäristöinä. Tällaisia ovat esimerkiksi hiekkaiset
tieluiskat, jotka ovat nykyisin merkittäviä elinpaikkoja
harjumetsien lajistolle, kun olosuhteet harjujen valorinteillä ovat heikentyneet mm. metsäpalojen torjunnan
vuoksi.
Uusympäristöjen uhanalaisuutta ei ole arvioitu, koska uhanalaisuuden kriteerejä ei ole mielekästä soveltaa
ihmisen luomiin, usein tilapäisiin ympäristöihin. Uusympäristöille ei ole myöskään pyritty luomaan luokittelua tässä hankkeessa. Perinnebiotooppeja ei lueta uusympäristöihin, vaan niiden uhanalaisuus on arvioitu
samoin periaattein kuin luonnonympäristöjen uhanalaisuus. Perusteena on perinnebiotooppien pidempi historia ja vakiintuneempi asema osana suomalaista luontoa.
Uusympäristöt eivät kuitenkaan aina ole lyhytikäisiä tai
tilapäisiä. Vanhimpiin hankkeessa nimettyihin uusympäristöihin kuuluvat kartanopuistot, joilla on merkitystä
jalopuumetsien lajiston säilyttäjinä.
Käsitteellä uusympäristö on yhtymäkohtia käsitteeseen korvaava elinympäristö (substitute / surrogate habitat), jota on viime vuosina tuotu esiin lajien suojelun
yhteydessä. Korvaavat elinympäristöt on mainittu Suomessa esimerkiksi voimajohtoaukeiden (Kuussaari ym.
2003), harjumetsien (Kriteerityöryhmä 2003), tienpientareiden (Jantunen ym. 2004) ja paahdeympäristöjen (From
2005) lajistoa tarkasteltaessa. Tätä käsitettä ei kuitenkaan
haluttu käyttää luontotyyppien yhteydessä, jottei syntyisi kuvaa, että uusympäristö voisi korvata alkuperäisen
luontotyypin, tai että uusympäristöjen luominen olisi
vaihtoehto alkuperäisten luontotyyppien suojelulle, hoidolle tai ennallistamiselle.

6.2

Uusympäristöjen merkitys
luontotyyppien suojelussa
Luontotyyppien suojelussa ensisijaisena tavoitteena on
säilyttää tai palauttaa alkuperäisten luontotyyppien ja
perinnebiotooppien määrä ja laatu luonnon monimuotoisuuden kannalta riittävälle tasolle. Uusympäristöjen
ylläpidolla ei voida korvata tätä, mutta uusympäristöillä
on täydentävä tehtävä luontotyyppien suojelussa. Uusympäristö voi toimia turvapaikkana osalle uhanalaistuneen luontotyypin lajistoa, mutta sen rakenne ja toiminta
eivät kaikilta osin vastaa alkuperäistä luontotyyppiä.
Uusympäristöjen tarkastelu painottaa lajinäkökulmaa
selvästi enemmän kuin luontotyyppien uhanalaisuuden
arviointi.
Uusympäristöillä on merkitystä luontotyyppien säilymiselle silloin, kun uusympäristöt voivat tarjota tiettyjä
rakennepiirteitä tai seuralaislajeja, joita uhanalaistuneen
luontotyypin lajisto (tai osa siitä) vaatii. Uusympäristöjen ylläpito on tällöin yksi keino säilyttää uhanalaistuneiden luontotyyppien lajistoa. Lajisto voi levitä näistä
turvapaikoista takaisin luonnonympäristöihin ja perinnebiotooppeihin sen jälkeen, kun näiden laatua on parannettu hoidolla tai ennallistamisella.
Lajiston kannalta arvokkaat uusympäristöt ovat
yleensä syntyneet sivutuotteena ihmisen toiminnasta,
jolla on muut päämäärät kuin luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Siksi uusympäristöjen merkitystä
eivät yleensä riittävästi tiedosta ne tahot, jotka päättävät
kyseisten alueiden käytöstä tai hoidosta. Uusympäristöjen tuhoutuminen tai laadun heikkeneminen voitaisiin
usein välttää, mikäli niiden arvot tunnettaisiin nykyistä
paremmin. Uusympäristöjen hoidon kannalta on tärkeää
nimetä merkittävimmät tällaiset ympäristöt sekä tuottaa tietoa siitä, mitkä ominaispiirteet ovat tehneet niistä
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä.
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6.3

Esimerkkejä tärkeistä
uusympäristöistä
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä
uusympäristöjä tarkasteltiin suppeasta ja käytännönläheisestä näkökulmasta. Tässä esitetään asiantuntijaryhmien nimeämiä esimerkkejä tärkeiksi tunnistetuista
uusympäristöistä sekä huomioita ominaisuuksista, jotka tekevät niistä merkittäviä tiettyjen luontotyyppien
lajistolle. Uusympäristöistä olisi perusteltua laatia kattavampi tarkastelu ja käytännön hoito-ohjeita erillisessä
hankkeessa.
Itämeri: Vedenalaiset rakennelmat ja hylyt tarjoavat
kiinnittymispintoja mm. leville ja tietyille eläimille (merirokko, sinisimpukka). Tämä koskee kivestä, betonista
tai puusta tehtyjä osia laitureissa ja muista rakennelmissa sekä laivojen hylkyjä. Rantojen rakentamisen myötä
nämä uusympäristöt lisääntyvät, mutta todennäköisesti
niiden merkitys lajiston säilymiselle on varsin vähäinen
Suomessa, jossa kovia pohjia on runsaasti.
Sisävedet: Sorakuoppien pohjavesilammet voivat ylläpitää harjulampien ja muiden pohjavesivaikutteisten
ympäristöjen arvokasta lajistoa. Merkittäviä ovat erityisesti Etelä-Suomen laajoilla harjualueilla ja Salpausselillä sijaitsevat vakiintuneet lammet. Samoin louhoslammet
voivat ylläpitää kalliolampien lajistoa. Arvokkaita ovat
erityisesti kalkkilouhosten lammet. Sekä sorakuoppien
että louhosten lammissa voi elää lajeja, jotka häviävät
helposti muista ympäristöistä kalojen saalistuksen vuoksi.
Maatalouden vesiensuojelukosteikot on runsastuva uusympäristö, jossa voi elää maatalousympäristön vesiluonnon monimuotoisuutta lisäävää kasvi- ja eläinlajistoa.
Vastaavasti ojat (kasvittuneet, uoma ei suoristettu) voivat
jossain määrin ylläpitää norojen ja purojen lajistoa, mikäli niiden annetaan kasvaa umpeen ja kehittyä luonnontilaiseen suuntaan. Vesitetyillä turvetuotantoalueilla voi
mahdollisesti olla merkitystä lintuvesinä. Tekoaltaat voivat ylläpitää ulapan kala- ja muuta lajistoa, mutta niiden
rantavyöhyke on säännöstelyn vuoksi häiriintynyt. Merkitystä on lähinnä vakiintuneilla, ei liian voimakkaasti
säännöstellyillä altailla Pohjois-Suomessa.
Suot: Vanhat turvehaudat ovat merkittäviä etenkin Etelä-Suomen lettolajistolle, jonka luontaiset elinympäristöt ovat lähes hävinneet. 1960-luvulle asti lapiolla tehty
turpeenotto ei useinkaan kuivattanut suota kokonaan,
ja pintakerroksen poisto paljasti pohjaturpeen, joka on
tyypillisesti vähemmän hapanta kuin pintaturve. Turvehaudat ovat märkiä, usein rimpipintaisia ympäristöjä,
joiden koko vaihtelee muutamasta neliömetristä muutamaan aariin ja syvyys on tyypillisesti 0,5−2 metriä.
Metsät: Jalopuustoiset puistot ja puukujat tarjoavat elinympäristöjä jalopuiden seuralaislajeille ja muulle onttoutunutta puuta vaativalle lajistolle. Lajistossa on runsaasti
uhanalaisia hyönteisiä, kääväkkäitä sekä epifyyttijäkäliä
ja -sammalia. Arvokkaimpiin puustoisiin uusympäristöihin kuuluvat vanhat kartano- ja kaupunkipuistot,
hautausmaat ja puukujat, joissa on runsaasti vanhoja
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jalopuita sekä lahoa ja onttoutunutta puuainesta. Tällaisten alueiden hoidossa on tärkeää säilyttää vanhat
puut mahdollisimman pitkään, ja leikata tai keventää
vaarallisiksi arvioituja puuyksilöitä mieluummin kuin
poistaa ne kokonaan. Kaatuneet tai kaadetut rungot tulisi jättää alueelle.
Tieluiskat ja ratapenkereet hiekkamailla ovat tärkeitä
harjumetsien valorinteiden lajistolle, jonka luontaiset
elinympäristöt ovat vähentyneet ja laadultaan heikentyneet (kuva 80). Monin paikoin harjujen arvokas lajisto
on siirtynyt metsästä tienvarteen, kun harjumetsän avoimuus on vähentynyt. Lajistossa on ns. paahdeympäristöjen hyönteisiä ja putkilokasveja, joista monet ovat
uhanalaistuneet. Arvokkaimpia ovat auringonpaahteelle
alttiit tieluiskat, joilla on matalaa kasvillisuutta ja hiekkapaljastumia, ja jotka sijaitsevat laajoilla harjualueilla, Salpausselillä tai dyynialueilla erityisesti Etelä-Suomessa.
Tällaisille alueille on harjulajiston lisäksi siirtynyt myös
hiekkarantojen, dyynien ja hiekkaisten ketojen lajistoa.
Nämä alueet tulisi pitää avoimina ja välttää niiden multaamista ja ei-luontaisten kasvien istuttamista.
Kalliot: Kalkkilouhokset ovat erittäin merkittäviä kalkkikallioiden lajiston ylläpitäjiä etenkin Etelä-Suomessa,
jossa luontaisia kalkkikallioita on jäljellä hyvin vähän.
Arvokkaimpia ovat laajat louhokset, joiden seinämät
muistuttavat luonnonkallioiden seinämiä. Suurin osa
kalkkikallioiden uhanalaisista lajeista (lähinnä sammalia
ja jäkäliä) voi esiintyä myös louhoksissa, mutta on myös
lajeja, joita ei ole koskaan tavattu niistä. Kalkkilajistoa
voi olla myös kalkkilouhosten jätekentillä, joilla on kalkkipitoista maata ja kiviä. Monien kalkkilouhosten tila
on viime aikoina heikentynyt kalkkikalliolajiston kasvupaikkoina umpeenkasvun ja kaatopaikkakäytön vuoksi.
Louhosten tila kalkkilajiston kannalta tulisi selvittää ja
toteuttaa tarvittavia hoito- ja kunnostustoimia, etenkin
puuston harvennusta ja ei-kalkkipitoisen jätemaan poistoa. Muillakin louhoksilla jälkihoitoa ja maisemointia
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset lajistolliset arvot ja jättää arvokkaat seinämät koskemattomiksi. Esimerkiksi ultraemäksisten kivilajien louhoksissa ja
sulfidimalmipitoisissa louhoksissa saattaa esiintyä erikoistunutta kasvilajistoa.
Kalkkipölykallioille on vuosikymmenien aikana levinnyt kalkkipölyä kalkki- ja sementtitehtaista, minkä
vuoksi niillä tavataan kalkkikallioiden ja ketojen kasvillisuutta. Sammal- ja jäkälälajisto on kuitenkin selvästi
köyhempi kuin kalkkikallioilla. Nykyisin kalkkipölyä
leviää ympäristöön aiempaa vähemmän, ja vähitellen
kalkkipölykallioiden kalkkilajisto niukentuu. Vanhat
betoni- ja sementtirakenteet ja muurit ovat aitoja uusympäristöjä, joiden ekologiset olot poikkeavat selvästi
kalkkikallioista, mutta niilläkin tavataan kalkinvaatijaja -suosijalajistoa. Näitä ympäristöjä on paljon, mutta
ne ovat kooltaan pieniä. Lajisto on rikkainta vanhoissa,
suurikokoisissa ja aurinkoisilla paikoilla sijaitsevissa
rakenteissa.
Perinnebiotoopit: Perinnebiotooppien lajistolle (mm.
päiväperhoset, pistiäiset, putkilokasvit) tärkeimpiä uus-

ympäristöjä ovat ketomaiset tienpientareet, ketomaiset pellon pientareet, ratapenkereet, ketomaiset pienlentokentät sekä
linnoitusvallit. Osin näiden alueiden arvot johtuvat siitä,
että ne ovat jäänteitä entisistä perinnebiotoopeista, joilla
on maankäytön muututtua säilynyt perinnebiotoopeille ominaisia piirteitä (esimerkiksi tien tai pellon piennar voi olla nauhamainen jäänne aiemmasta niitystä).
Säännöllisesti niitettyjä tieympäristöjä on Suomessa yli
100 000 hehtaaria, mikä on moninkertainen määrä hoidettuihin perinnebiotooppeihin verrattuna. Siksi on
tärkeää, millä tavoin näitä tieympäristöjä hoidetaan.
Niiton ajoittaminen loppukesään on lajistolle edullisem-

paa kuin aikainen niitto. Lajistolle arvokkaimpia ovat
vanhat, leveät, aurinkoiset, maaperältään kuivat, hiekkaiset ja muokkaamattomat pientareet, joille ei pitäisi
tuoda multaa, kylvää heinää eikä istuttaa koristekasveja.
Vieraslaji lupiinin leviäminen tulee estää, sillä se tukahduttaa nopeasti muun niittykasvillisuuden.
Jossain määrin merkittäviä uusympäristöjä perinnebiotooppien lajistolle ovat myös mm. voimajohtoaukeat, laskettelurinteet, sorakuopat ja muut kuin ketomaiset
pientareet. Jotta perinnebiotooppien kasveja ja hyönteisiä
voisi säilyä niillä, kasvillisuuden on pysyttävä avoimena
ja matalakasvuisena.

Kuva 80. Hiekkaiset ratapenkereet ovat uusympäristöjä harjumetsien ja ketojen lajistolle. Somerharju, Luumäki.
Kuva: Juha Jantunen
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Toimenpide-ehdotukset 7

Kukin uhanalaisuusarvioinnin asiantuntijaryhmä on
laatinut 6−13 toimenpide-ehdotusta, joilla uhanalaistuneiden luontotyyppien tilaa voidaan parantaa ja ehkäistä
uusien luontotyyppien uhanalaistuminen. Ehdotukset
pohjautuvat uhanalaisuuden arvioinnissa koottuun
tietoon luontotyyppien määrän ja laadun kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Asiantuntijaryhmien
ehdotuksissa on tuotu esiin, mitä käytännössä pitäisi
tehdä, muttei ole pyritty ottamaan kantaa siihen, millä
hallinnollisilla tai lainsäädännöllisillä toimenpiteillä tai
varoilla ehdotukset pitäisi toteuttaa.
Tässä luvussa on yleispiirteinen yhteenveto asiantuntijaryhmien yhteensä 70 toimenpide-ehdotuksesta. Ehdotuksia ei toisteta tässä yksityiskohtaisesti, vaan tarkat
ehdotukset ovat luettavissa luvusta 3 kunkin luontotyyppiryhmän tekstiosuuden lopusta.
Useita esitetyistä toimenpide-ehdotuksista lienee
mahdollista toteuttaa lähivuosina osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa
2008–2016 (METSO), mikäli toimintaohjelma saa riittävän rahoituksen. Ohjelma kohdistuu paljolti samoihin
monimuotoisuuden kannalta merkittäviin elinympäristöihin ja rakennepiirteisiin kuin jotka nousevat esiin
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa. Uusia suojelukeinoja kuten luonnonarvojen kauppaa tulee suunnata
näiden elinympäristöjen säilyttämiseen. METSOssa on
ehdotuksia myös metsäisten elinympäristöjen ennallistamisesta ja luonnonhoidosta. METSOn metsäisiin elinympäristöihin luetaan varsinaisten metsien lisäksi myös
mm. puustoisia perinnebiotooppeja, soita, kallioita ja
metsäisissä ympäristöissä sijaitsevia pienvesiä.
Kaikki luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin esiin
tuomat tarpeet eivät kuitenkaan sisälly METSO-ohjelmaan, vaan niistä on huolehdittava erikseen. Tämä koskee mm. Kainuuseen, Koillismaalle ja Lappiin sijoittuvia
toimenpiteitä, avoimien perinnebiotooppien hoidon järjestämistä sekä useita Itämereen ja sen rannikkoon sekä
sisävesiin ja avosoihin liittyviä toimenpiteitä. Monien
kysymysten ratkaisu vaatii myös laajempaa tarkastelutapaa kuin mitä METSO-ohjelma yksin tarjoaa.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin lähtökohtana on ollut tarjota tietopohjaa aiempaa kattavammalle ja monipuolisemmalle luontotyyppien huomioon
ottamiselle ympäristöpolitiikassa. Nykyisin suunnittelussa ja päätöksenteossa käytettävä tieto on sirpaleista
ja monelle vastuutaholle hajautunutta, ja se korostaa

yksittäisten uhanalaisten lajien ja tarkoin rajattujen, pienialaisten hallinnollisten luontotyyppien säilyttämistä.
Luontotyypit ja lajit muodostavat kuitenkin toiminnallisia kokonaisuuksia, joiden säilyttämisessä tarvitaan
laajempaa näkökulmaa, monipuolisempia välineitä ja
tehokkaampaa yhteistyötä. Tätä korostaa myös ekosysteemilähestymistapa (ecosystem approach), joka on
kehitetty YK:n biodiversiteettisopimuksen toteutuksen
yhteydessä, ja jonka avulla pyritään kokonaisnäkemykseen luonnonalueiden suojelusta, hoidosta ja kestävästä
käytöstä.
Ekosysteemilähestymistapa painottaa ekosysteemien rakenteen ja toiminnan säilyttämistä, jotta ihmiselle ja luonnolle arvokkaiden ekosysteemipalveluiden
saatavuus turvataan. Aiempaa kokonaisvaltaisempaa
näkökulmaa tarvitaan, jotta luontotyyppien uhanalaistumiskehitys voidaan pysäyttää. Kokonaisvaltaisessa
tarkastelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös
Suomen kansainvälisten vastuuluontotyyppien ja lajistolle arvokkaiden uusympäristöjen säilymiseen.
Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista on jaoteltu
kolmeen aihepiiriin, joilla on kuitenkin paljon yhtymäkohtia. Suojelualueiden tarve riippuu osin siitä, miten
luontotyyppejä ja niiden rakennepiirteitä pystytään säilyttämään suojelualueiden ulkopuolella maankäytön
ohjauksen, luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnonhoidon keinoin. Luontotyypeille tärkeiden ominaispiirteiden lisääminen hoitamalla ja ennallistamalla
on tarpeen sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.
Tutkimuksella on tarpeen kehittää mm. seurantamenetelmiä, jotta luontotyyppien tilasta saadaan tarkempi
kokonaiskuva ja voidaan arvioida toteutettujen toimenpiteiden onnistumista.

7.1

Suojelu, hoito ja ennallistaminen
Lähes kaikki luontotyyppien asiantuntijaryhmät nostavat toimenpide-ehdotuksissaan esiin tiettyjä luontotyyppejä, joiden suojelutilannetta tulee parantaa. Osa
näistä on heikosti tunnettuja luontotyyppejä, joihin ei
ole aiemmissa luontoinventoinneissa ja suojelusuunnitelmissa kiinnitetty huomiota. Tällaisia ovat mm.
maankohoamisrannikon soiden ja metsien kehityssarjat, tulvametsät, dyyni- ja harjumetsät, kausikosteikot,
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kemialliselta koostumukseltaan erikoisella maapohjalla
sijaitsevat metsät (ultraemäksiset ja alunamaat) sekä Itämeren ns. off shore -alueet.
Toimenpide-ehdotuksissa mainitaan myös luontotyyppejä, joiden suojelutarve on todettu aiemminkin,
mutta tehdyt toimenpiteet eivät ole riittävästi parantaneet niiden tilannetta. Tällaisia ovat esimerkiksi purot ja lähteiköt, korvet ja letot, jalopuulehdot, kalkki- ja
serpentiinikalliot sekä luonnontilaiset nuorten metsien
sukkessiovaiheet.
Yksittäisten luontotyyppiesiintymien suojelun rinnalla korostuu kuitenkin tarve myös laajempien kokonaisuuksien säilyttämiseen, jotta luonnon prosessit (esim.
metsäpalot, tulvat, maankohoamisrannikon luontainen
sukkessiokehitys) voisivat toimia ja ylläpitää useille
luontotyypeille tärkeitä rakennepiirteitä. Mikäli näitä
prosesseja ei pystytä ylläpitämään luontaisesti, niiden
puutetta on ehdotettu korvattavaksi luonnonhoidolla ja
ennallistamisella.
Useat toimenpide-ehdotukset liittyvät suojelualueverkon laadun ja toimivuuden parantamiseen. Tällaisia
ehdotuksia ovat mm. soidensuojelualueiden hydrologisen eheyden turvaaminen, luonnontilaltaan edustavien
metsien kytkeytyneisyyden parantaminen sekä porolaidunnuksen rajoittaminen osassa suojelualueita, jotta
saataisiin aikaan luonnontilaisia vertailualueita.
Luonnonhoitoa tarvitaan erityisesti tietyillä metsäluontotyypeillä ja avoimissa ympäristöissä (rannoilla,
hietikoilla, kallioilla, perinnebiotoopeilla), koska mm.
rehevöitymisen seurauksena näiden ympäristöjen rakennepiirteet ja lajisto ovat yksipuolistuneet. Rehevöitymiselle on monia syitä, mm. metsäpalojen puute, laidunnuksen päättyminen, ilman kautta tuleva typpilaskeuma, lannoitus sekä rannoilla vesien rehevöityminen.
Rehevöitymisen aiheuttamaa umpeenkasvua ja lajiston
yksipuolistumista voidaan hoitaa esimerkiksi kasvillisuuden raivauksella, kasvillisuusaukkojen luomisella,
kulotuksella sekä rannikolla rehevöittävän levämassan
poistolla. Perinnebiotoopit ovat luonnonhoidossa oma
lukunsa, sillä niiden säilyminen vaatii aina aktiivista,
asianmukaista hoitoa, kuten laiduntamista, niittämistä
tai raivaamista. Myös vieraiden tulokaslajien poistaminen vaatii tulevaisuudessa hoitotoimia eri luontotyypeillä. Nykyisin tämä tarve on suurin hiekkaisilla merenrannoilla.
Ennallistamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään nopeuttamaan ihmisen muuttaman ekosysteemin
palautumista luonnontilaisen kaltaiseksi. Toimenpideehdotuksissa ennallistamistarve korostuu suo- ja metsäluontotyypeillä sekä pienvesissä. Myös tunturialueella
ennallistamista ehdotetaan tunturimittarituhoalueiden
palauttamiseksi tunturikoivikoiksi.

7.2

Maankäyttö, luonnonvarojen
kestävä käyttö ja ympäristön tila
Suurin osa asiantuntijaryhmien laatimista toimenpideehdotuksista liittyy siihen, miten maankäytön suunnittelulla, luonnonvarojen kestävällä käytöllä ja ympäristön
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tilan parantamisella voitaisiin vähentää luontotyyppien
uhanalaistumista. Ympäristön tilaan liittyvillä ongelmilla tarkoitetaan tässä mm. kemiallisia haittavaikutuksia,
jotka vaikuttavat luontotyyppeihin kaukokulkeumana
ja usein epäsuorasti ilman, että ihmisen toiminta kohdistuu suoraan luontotyypin esiintymiin (mm. vesien
rehevöityminen, ilmansaasteet, ilmastonmuutos). Tällaisilta laaja-alaisilta haittavaikutuksilta suojelualueetkaan
eivät pysty suojaamaan luontotyyppejä.
Heikko ympäristön tila vaikuttaa erityisesti vedenalaisiin luontotyyppeihin sekä Itämeressä että sisävesissä. Veden huono laatu, rehevöityminen ja veden sameneminen ovat etenkin Itämeressä niin vakava ongelma,
että mahdollisuudet vaikuttaa luontotyyppeihin muilla
suojelukeinoilla vähenevät olennaisesti. Lisäuhkana
ovat lisääntyvien öljy- ja kemikaalikuljetusten riskit sekä
vieraat tulokaslajit, jotka leviävät mm. laivojen painolastivesien mukana. Itämeren tilan parantaminen vaatii
sekä kotimaisen ravinnekuormituksen vähentämistä erityisesti maataloudesta että kansainvälisiä sopimuksia
ja hankkeita. Veden laatu vaikuttaa merkittävästi myös
rannan luontotyyppeihin.
Useat toimenpide-ehdotukset korostavat laajoihin
kokonaisuuksiin vaikuttavia suunnitelmia ja ratkaisuja,
joihin liittyy usein myös kohteiden priorisointia. Sisävesien laadun parantamisessa pitäisi pyrkiä valumaaluetasoisiin ratkaisuihin sekä keskittyä etenkin EteläSuomen virtavesien luonnontilan palauttamiseen. Suoluonnon säilyttäminen olisi tehokkainta huolehtimalla
hydrologisesti ehjien suokokonaisuuksien säilymisestä
ja osin ennallistamisesta. Ehdotetun soiden käytön kokonaissuunnitelman avulla voitaisiin tarkastella yhdessä eri käyttömuotojen lisääntyneitä ja osin ristiriitaisia
tarpeita. Metsille on ehdotettu luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvien metsänhoitomallien kehittämistä, jotta hakkuut tuottaisivat luonnontilaisen kaltaisia
puustorakenteita sekä metsikkö- että aluetasolla. Tunturialueelle ehdotettu porojen laidunnuspaineen säätely ja laidunkierron kehittäminen auttaisivat jäkälikköjä
ja tunturikoivikoita uudistumaan nykyistä paremmin.
Perinnebiotooppien toimenpide-ehdotuksissa korostettu tukimuotojen kehittäminen edistäisi sitä, etteivät eri
järjestelmät toimisi ristiriitaisesti perinnebiotooppien
säilyttämisen kannalta.
Toisaalta ehdotuksissa painotetaan myös pienempien
arvokkaiden kohteiden ottamista nykyistä paremmin
huomioon mm. rakentamisen suunnittelussa, metsänhoidossa ja kaivannaistoiminnassa. Tällaisia luontotyyppejä ovat esimerkiksi pienvedet, karut korvet, metsäluhdat, varjoisat kalliojyrkänteet, kalkki- ja serpentiinikalliot sekä pienialaiset perinnebiotooppikohteet kuten
kedot. Näiden ja vastaavien pienkohteiden säilymiseen
voidaan osaltaan vaikuttaa luontoinventointeja ja ohjeistusta parantamalla sekä suunnittelua ja valvontaa
tarkentamalla.
Ilmastonmuutokseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia
ei ole laadittu erikseen jokaiselle luontotyyppiryhmälle,
koska niiden on katsottu kuuluvan yleiseen ilmastopolitiikkaan. Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja haittojen lieventämistä on kuitenkin pidetty erittäin tärkeänä kaikkien luontotyyppiryhmien kannalta. Ilmastonmuutoksen

kaikkia vaikutuksia luontotyyppitasolla on vaikea yksilöidä, mutta ilmastonmuutos myös vahvistaa muiden
ympäristöongelmien kuten rehevöitymisen aiheuttamia
haittoja mm. pidentämällä kasvukautta, nopeuttamalla
hajotustoimintaa maaperässä sekä lisäämällä ravinnevalumia vesistöihin. Tämä lisää osaltaan tarvetta luontotyyppien hoitoon, ennallistamiseen ja kunnostamiseen
myös suojelualueiden ulkopuolella. Rehevöitymisen torjuntaa tarvitaan mm. karuilla metsätyypeillä, umpeenkasvun uhkaamilla hietikoilla ja kallioilla sekä erityisesti
perinnebiotoopeilla.
Perinnebiotoopit ovat selvästi oma kokonaisuutensa toimenpiteiden suunnittelussa. Niiden säilyminen
riippuu ennen kaikkea maatalouspolitiikasta ja maatalouden tukijärjestelmistä, jotka ovat avainasemassa perinnebiotooppien jatkuvan hoidon turvaamisessa. Suojelualueiden perinnebiotooppien hoito on järjestettävä,
mutta se ei riitä turvaamaan kuin pienen osan kohteista.
Hoidettavien kohteiden määrää on lisättävä ja hoidon
laatua parannettava sekä monipuolistettava hoidon menetelmiä ja yhteistyötä. Perinnebiotoopit ja niiden lajisto
ovat jo taantuneet niin, että toimenpiteitä on perusteltua
suunnata myös ihmisen luomiin uusympäristöihin kuten tienpientareisiin, ratapenkkoihin ja voimalinjoihin,
joilla voidaan säilyttää osaa perinnebiotooppien lajistosta. Ensisijaista on kuitenkin varsinaisten perinnebiotooppien hoito.

7.3

Tutkimus, seuranta ja
uhanalaisuusarvioinnin uusiminen
Tietolähteet luontotyyppien määrän ja laadun kehityksestä ovat kauttaaltaan niukempia kuin tiedot Suomen
eliölajistosta, joten erityyppistä lisätiedon tarvetta on
kaikissa luontotyyppiryhmissä. Erityisen puutteellisesti tunnettuina luontotyyppeinä tai luontotyyppiryhminä on mainittu mm. vedenalaiset luontotyypit sekä
Itämeressä että sisävesissä, sisävesien rantaluontotyypit, kausikosteikot, paikalliset suoyhdistymät, kosteat
niityt, rantaniityt, nummet, kemiallisesti poikkeavalla
maapohjalla esiintyvät metsäluontotyypit sekä tunturien ultraemäksiset ja kalkkivaikutteiset luontotyypit,
tunturilehdot, tuoreet tunturikoivikkotyypit ja routanummet. Merenrannikko on paljolti jäänyt teemakohtaisten luontoinventointien ulkopuolelle, ja tietotarvetta
on erityisesti maankohoamisrannikon metsien ja soiden
kehityssarjoista.
Tiedon puute on vaikeuttanut uhanalaisuusarvioinnin luontotyyppiluokittelua, joka ei kaikilta osin ole
riittävän tarkka tai pohjaudu riittävästi biologisiin tekijöihin, kuten eliöyhteisöjen koostumukseen. Sisävesiä
sekä kallioita ja kivikkoja koskevissa toimenpide-ehdotuksissa tuodaan esiin tarve kehittää enemmän biologi-

siin tekijöihin perustuva luontotyyppiluokittelu. Myös
Itämeren vedenalaisten luontotyyppien luokittelu on
jäänyt tiedon vähäisyyden vuoksi yleiselle tasolle. Soiden luokittelu on moniin muihin luontotyyppiryhmiin
verrattuna edistynyttä, mutta myös suoasiantuntijaryhmä on esittänyt tarvetta luokittelun kehittämiselle, jotta
se palvelisi paremmin kansainvälisiä tietotarpeita.
Useilla esitetyillä tutkimustarpeilla on käytännönläheiset tavoitteet. Metsissä on tavoitteena kehittää paremmin luonnon prosesseja jäljitteleviä metsänkäsittelymenetelmiä, kunhan lajiston vaateita häiriöiden suhteen,
lajien leviämiskykyä ja luonnon ravinnekiertoja on selvitetty tarkemmin. Mm. pienvesille on tarpeen kehittää
parempia ja tehokkaampia ennallistamismenetelmiä. Perinnebiotoopeilla on selvitettävä eri hoitomenetelmien ja
laiduneläinrotujen vaikutusta luontotyyppien laatuun.
Tuntureilla taas on tietotarvetta porolaidunnuksen sekä
halla- ja tunturimittarituhojen vaikutuksista ja kytköksistä ilmastonmuutokseen. Toimenpide-ehdotuksissa
tuodaan esiin myös tarvetta kehittää maastotyötä säästäviä kaukokartoitusmenetelmiä erityisesti avoimien ympäristöjen kuten soiden ja tunturien tilan seurantaan.
Useissa toimenpide-ehdotuksissa esitetään samaa
luontotyyppiryhmää koskevien, tällä hetkellä hajanaisten ja eri tahojen hallussa olevien tietoaineistojen kokoamista yhteiskäyttöisiksi tietojärjestelmiksi. Tämä edistäisi tiedossa olevien luontotyyppikohteiden ottamista
huomioon hankkeiden suunnittelussa, lisäisi eri tahojen
yhteistyötä ja vähentäisi resurssien käyttöä päällekkäiseen työhön. Paremmin koordinoitu tiedonkeruu ja -tallennus helpottaisivat huomattavasti myös yhteenvetojen tekemistä eri tarpeisiin, esimerkiksi kuuden vuoden
välein tapahtuvaan luontodirektiivin luontotyyppien
raportointiin EU-komissiolle.
Toimenpide-ehdotuksissa on esitetty, että Suomen
luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi tulisi uusia,
kunhan uutta luontotyyppitietoa on koottu riittävästi.
Uutta tietoa on lähivuosina kertymässä mm. Itämeren
vedenalaisista luontotyypeistä ”Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman” (VELMU)
valmistuttua vuonna 2014, sisävesien luontotyypeistä
vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon myötä,
metsäisistä luontotyypeistä osana Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuuden toimintaohjelmaa 2008–2016 (METSO) sekä Pohjois-Suomen luontotyypeistä Metsähallituksen luontotyyppi-inventoinnin edetessä. Tarkoituksenmukaisinta olisi tehdä uudet uhanalaisuusarvioinnit
luontotyyppiryhmittäin vaiheistettuna.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia varten
perustettiin laaja eri alojen tutkijoiden ja asiantuntijoiden verkosto, jonka säilyttäminen olisi perusteltua myös
aktiivisen arviointivaiheen jälkeen. Tämä edellyttää verkoston toimintamuotojen suunnittelua ja resurssien varaamista verkoston ylläpitoon.
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Yhteenveto

Julkaisu esittelee tulokset Suomen ensimmäisestä luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnista, joka toteutettiin
vuosina 2005−2007. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva
Suomen luontotyyppien nykytilasta, kehityksestä viime
vuosikymmenien aikana sekä lähitulevaisuuden uhkista. Arviointi tehtiin laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä, joissa oli mukana yli 80 ekologian, hydrobiologian,
metsätieteen, geologian, maantieteen ym. alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta.
Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus.
Hankkeessa tarkasteltiin kaikkia Suomen luontotyyppejä, jotka jaettiin seitsemään pääryhmään:
• Itämeri ja rannikko
• sisävedet ja rannat
• suot
• metsät
• kalliot ja kivikot
• perinnebiotoopit
• tunturit.
Käsite luontotyyppi on määritelty seuraavasti: Luontotyyppi määrittelee rajattavissa olevia maa- tai vesialueita, joilla vallitsevat samankaltaiset ympäristötekijät ja eliöstö ja jotka eroavat näiden ominaisuuksien
perusteella muista luontotyypeistä. Ympäristötekijöitä
ovat mm. maaperä- ja ilmastotekijät sekä topografia.
Eliöstön ominaisuuksia ovat eliöyhteisön lajikoostumus
ja rakenne. Eri luontotyypit voivat olla kooltaan ja sisäiseltä vaihtelevuudeltaan erilaisia. Luontotyyppitason
lisäksi uhanalaisuuden arvioinnissa on otettu huomioon
tavallisimmin yhdessä esiintyvät luontotyyppien yhdistelmät.
Kattavaa ja vakiintunutta luetteloa tai luokittelujärjestelmää luontotyypeistä ei ollut valmiina uhanalaisuusarvioinnin tarpeisiin. Arviointiin soveltuvat luokittelut
valittiin tai luotiin luontotyyppiryhmittäin hankkeen
aikana. Arvioitavina oli yhteensä 381 luontotyyppiä ja
luontotyyppiyhdistelmää, joista 368:sta oli riittävät tiedot uhanalaisuusluokan määrittämiseen. Tarkastelun
ulkopuolelle rajattiin rakennetut, viljellyt tai muutoin ihmisen voimakkaasti muuttamat ympäristötyypit. Osalla näistä ympäristöistä voi kuitenkin olla arvoa uhanalaistuneiden luontotyyppien lajiston elinympäristöinä.
Tällaisten ns. uusympäristöjen merkitystä tarkastellaan
julkaisussa lyhyesti, vaikka niiden uhanalaisuutta ei ole
arvioitu.

Loppuraportin toisessa osassa (Suomen ympäristö
8/2008 - Osa 2) on kuvaukset, yleispiirteiset esiintymiskartat ja valokuvat arvioiduista luontotyypeistä. Siinä
esitetään myös luontotyyppikohtaiset perustelut uhanalaisuusarvioinnin tulokselle.

Uhanalaisuuden arviointimenetelmä
Hankkeen esiselvitysvaiheessa 2003–2004 kehitettiin
luontotyypeille sopiva uhanalaisuuden arviointimenetelmä käyttäen pohjana Saksassa ja Itävallassa kehitettyjä menetelmiä (Blab ym. 1995; Essl. ym. 2002). Arviointimenetelmä on esitetty kaaviona kuvassa 1.

Käytetään toista tai molempia kriteerejä
A
Määrän muutos

B
Laadun muutos

A1

Jo tapahtunut kehitys
(50 vuoden aikana)

B1

A2

Kehitysennuste

B2

A3

Varhainen taantuminen

B3

A3 tai B3

Y/H-tarkennus

Negatiivisempi
arvio valitaan

Korotus harvinaisille
ja lievennys yleisille
luontotyypeille

Uhanalaisuusluokka
Kuva 1. Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmä.
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Menetelmässä on kaksi pääkriteeriä. Kriteeri A liittyy
luontotyypin esiintymien kokonaispinta-alan tai lukumäärän muutokseen ja kriteeri B niiden laadulliseen kehitykseen. Tiedon tason salliessa on pyritty käyttämään
molempia kriteerejä. Uhanalaisuusluokan määrittäminen aloitetaan alakriteereistä A1 tai B1 eli arvioimalla
viimeisten 50 vuoden aikana tapahtunutta määrällistä
ja laadullista kehitystä (kuva 1). Vuotta 1950 on käytetty
kaikkien luontotyyppien yhteisenä tarkasteluajankohtana. Tämä ei merkitse sitä, että luontotyyppien olisi katsottu olleen tällöin optimitilassa, vaikka tietyissä luontotyyppiryhmissä merkittävin taantuminen on tapahtunut juuri 1950-luvun jälkeen (esim. soiden ojitukset).
Varhaisempaa ajankohtaa ei voitu valita tietoaineistojen
puutteellisuuden vuoksi.
Alakriteereiden A1 tai B1 perusteella saatua arviota
on tarpeen mukaan tarkennettu kehitysennusteen eli
alakriteerien A2 ja B2 avulla. Kehitysennuste koskee
luontotyypin esiintymien määrällistä (A2) tai laadullista
(B2) kehitystä lähitulevaisuudessa (n. 20 vuotta). Alakriteerit A3 ja B3 puolestaan antavat mahdollisuuden
korottaa uhanalaisuusluokkaa, jos luontotyypin esiintymien merkittävää taantumista on tapahtunut jo ennen
1950-lukua.
Jos A1–A3-kriteerit ja B1–B3-kriteerit antavat eri lopputuloksen, menetelmän soveltamisen jatkoa varten
niistä valitaan negatiivisempi arvio (suurempi uhanalaisuus). Näin saatua alustavaa uhanalaisuusluokkaa
voidaan vielä korottaa luontotyypin äärimmäisen harvinaisuuden perusteella tai alentaa luontotyypin yleisyyden perusteella (yleisyys/harvinaisuus-tarkennus).
Kun A- ja B-kriteerin kaikki alakriteerit sekä yleisyys/
harvinaisuus-tarkennus on käyty läpi menetelmän mukaisesti, saadaan kokonaisarvio eli jokin seuraavista
uhanalaisuusluokista:

0
1
2
3
4
5

RE
CR
EN
VU
NT
LC

Hävinnyt (regionally extinct)
Äärimmäisen uhanalainen (critically endangered)
Erittäin uhanalainen (endangered)
Vaarantunut (vulnerable)
Silmälläpidettävä (near threatened)
Säilyvä (least concern)

Uhanalaisuusluokat vastaavat eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa käytettyjä kansainvälisiä luokkia (Rassi
ym. 2001; IUCN 2003). Uhanalaisiksi määritellään äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja
vaarantuneet (VU) luontotyypit. Luontotyyppi voi olla
myös puutteellisesti tunnettu (DD, data deficient), jos tiedot eivät riitä kriteerien mukaisen uhanalaisuusarvion
tekemiseen.
Luontotyypin laatu voidaan jakaa kolmeen päätekijään: luontotyypille ominaiset rakennepiirteet, luontotyyppiä ylläpitävät toiminnalliset piirteet sekä luontotyypille ominaiset lajistolliset piirteet. Hankkeen asiantuntijaryhmät ovat määritelleet laadun arvioinnissa
käytettävät ominaisuudet luontotyyppikohtaisesti ja
skaalanneet luontotyyppiryhmänsä sisällä laadullisen
muutoksen voimakkuutta.
Valtakunnallisen uhanalaisuusarvion lisäksi kunkin
luontotyypin uhanalaisuutta on tarkasteltu erikseen
Etelä- ja Pohjois-Suomessa (kuva 2), koska Suomen eri
osissa on suuria eroja ihmisen toimien voimakkuudessa
ja luontotyyppeihin kohdistuvissa uhissa. Koko maan
arvio ei ole keskiarvo osa-alueiden arvioista, vaan uhanalaisuusarvioinnin menetelmää on sovellettu erikseen
kaikilla osa-alueilla.

Kriteerin A käyttö
A1 Määrässä havaittu, arvioitu, päätelty tai epäilty muutos viimeisten 50 vuoden aikana:
• luontotyypin esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta
→ 0 (RE)
• luontotyypin esiintymät ovat vähentyneet ≥ 80 % 		
→ 1 (CR)
• luontotyypin esiintymät ovat vähentyneet 50–80 %
→ 2 (EN)
• luontotyypin esiintymät ovat vähentyneet 20–50 %
→ 3 (VU)
• luontotyypin esiintymät ovat vähentyneet lähes 20 %
→ 4 (NT)
• luontotyypin esiintymät eivät ole merkittävästi vähentyneet → 5 (LC)
A2 Ennustettu tai epäilty määrällinen muutos tulevaisuudessa:
• jos jo havaittu negatiivinen kehitys on selvästi hidastunut lähimenneisyydessä tai sen odotetaan selvästi hidastuvan
lähitulevaisuudessa, uhanalaisuusluokkaa voidaan lieventää yhdellä luokalla TAI
• jos jo havaitussa negatiivisessa kehityksessä on lähimenneisyydessä tapahtunut tai on lähitulevaisuudessa odotettavissa käänne parempaan suuntaan, uhanalaisuusluokkaa voidaan lieventää kahdella luokalla TAI
• jos negatiivinen kehitys on vasta alkanut tai selvästi kiihtynyt lähimenneisyydessä tai sen odotetaan alkavan lähitulevaisuudessa, uhanalaisuusluokkaa voidaan korottaa yhdellä luokalla.
A3 Havaittu, arvioitu, päätelty tai epäilty väheneminen ennen 1950-lukua:
• jos luontotyypin esiintymien määrä on ihmisen toiminnan vuoksi merkittävästi vähentynyt jo ennen 1950-lukua,
uhanalaisuusluokkaa voidaan korottaa yhdellä luokalla.
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Kriteerin B käyttö
B1 Laadussa havaittu, arvioitu, päätelty tai epäilty muutos viimeisten 50 vuoden aikana:
• luontotyypin esiintymien laatu on heikentynyt äärimmäisen voimakkaasti
→ 1 (CR)
• luontotyypin esiintymien laatu on heikentynyt erittäin voimakkaasti
→ 2 (EN)
• luontotyypin esiintymien laatu on heikentynyt voimakkaasti
→ 3 (VU)
• luontotyypin esiintymien laatu on heikentynyt melko voimakkaasti
→ 4 (NT)
• luontotyypin esiintymien laatu ei ole merkittävästi heikentynyt
→ 5 (LC)
B2 Ennustettu tai epäilty laadullinen muutos tulevaisuudessa:
• jos jo havaittu negatiivinen kehitys on selvästi hidastunut lähimenneisyydessä tai sen odotetaan selvästi hidastuvan
lähitulevaisuudessa, uhanalaisuusluokkaa voidaan lieventää yhdellä luokalla TAI
• jos jo havaitussa negatiivisessa kehityksessä on lähimenneisyydessä tapahtunut tai on lähitulevaisuudessa odotettavissa käänne parempaan suuntaan, uhanalaisuusluokkaa voidaan lieventää kahdella luokalla TAI
• jos negatiivinen kehitys on vasta alkanut tai selvästi kiihtynyt lähimenneisyydessä tai sen odotetaan alkavan lähitulevaisuudessa, uhanalaisuusluokkaa voidaan korottaa yhdellä luokalla.
B3 Havaittu, arvioitu, päätelty tai epäilty laadullinen heikkeneminen ennen 1950-lukua:
• jos luontotyypin esiintymien laatu on ihmisen toiminnan vuoksi merkittävästi heikentynyt jo ennen 1950-lukua,
uhanalaisuusluokkaa voidaan korottaa yhdellä luokalla.

Uhanalaisuusarvioinnin tulokset

Kuva 2. Suomen jako osa-alueisiin luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa. Vihreä Pohjois-Suomi vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja valkoinen EteläSuomi hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä.

Luontotyyppejä ja luontotyyppiyhdistelmiä oli arvioinnissa mukana koko maassa 381, Etelä-Suomessa 320 ja
Pohjois-Suomessa 276 (luokittelun alin eli tarkin jakotaso). Näistä yli 95 %:lla tiedot katsottiin riittäviksi arviointia varten. Puutteellisesti tunnetuksi (DD) arvioitiin koko
maassa 13 luontotyyppiä, Etelä-Suomessa 15 ja PohjoisSuomessa 9. Arvioituja yksiköitä on eniten metsissä (73
kpl), soissa (70 kpl) sekä Itämeressä ja rannikolla (53
kpl). Tunturien (46 kpl), sisävesien ja niiden rantojen
(43 kpl), kallioiden ja kivikoiden (43 kpl) ja perinnebiotooppien (40 kpl) alimman jakotason luontotyyppien
määrät ovat keskenään samaa suuruusluokkaa (DD:t
eivät mukana).
Luontotyyppien lukumäärästä on uhanalaisia (CR,
EN tai VU) koko maassa 51 % (188 kpl), Etelä-Suomessa
66 % (202 kpl) ja Pohjois-Suomessa 29 % (78 kpl) (taulukko 1, kuva 3). Silmälläpidettävät (NT) on lukumääräisesti tarkasteltuna suurin luokka (koko maassa 29 %, EteläSuomessa 22 % ja Pohjois-Suomessa 34 %). Säilyviksi
(LC) katsottiin koko maassa 20 %, Etelä-Suomessa 11 %
ja Pohjois-Suomessa 36 % luontotyypeistä tai luontotyyppiyhdistelmistä. Yhden luontotyypin (lepikkoniityt)
arvioitiin hävinneen (RE).
Koko maassa luontotyyppiryhmittäin tarkasteltuna
uhanalaisten osuus luontotyyppien lukumäärästä on
suurin perinnebiotoopeilla (93 %) ja metsäluontotyypeillä (70 %) ja pienin tunturiluontotyypeillä (15 %) sekä
kallio- ja kivikkoluontotyypeillä (21 %). Äärimmäisen
uhanalaisten (CR) osuus on ylivoimaisesti suurin perinnebiotoopeilla (73 %). Kaikissa molemmilla osa-alueilla
arvioiduissa luontotyyppiryhmissä uhanalaisten osuus
on Pohjois-Suomessa ainakin jonkin verran pienempi
kuin Etelä-Suomessa. Etelä- ja Pohjois-Suomen arvioiden erot ovat suurimpia sisävesissä ja soissa.
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Taulukko 1. Luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien (alin tarkasteltu taso) jakautuminen uhanalaisuusluokkiin eri luontotyyppiryhmissä ja Suomen eri osa-alueilla. Osuudet on laskettu luontotyyppien lukumäärästä, ei pinta-alasta.
Itämeri

vedenalaiset
kpl
%

Sisävedet
ja
rannat

Suot

Metsät

Kalliot ja Perinnekivikot biotoopit

Tunturit

Kaikki

rannikko
kpl
%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

Koko maa
LC, säilyvä
NT, silmälläpidettävä
VU, vaarantunut
EN, erittäin uhanalainen
CR, äärimmäisen uhanalainen
RE, hävinnyt

1
4
2
3
0
0

10,0
40,0
20,0
30,0
0,0
0,0

9
11
11
10
2
0

20,9
25,6
25,6
23,3
4,7
0,0

12
14
10
2
5
0

27,9
32,6
23,3
4,7
11,6
0,0

19
12
24
11
4
0

27,1
17,1
34,3
15,7
5,7
0,0

2
20
17
23
11
0

2,7
27,4
23,3
31,5
15,1
0,0

16
18
8
0
1
0

37,2
41,9
18,6
0,0
2,3
0,0

0
2
1
7
29
1

0,0
5,0
2,5
17,5
72,5
2,5

15
24
6
1
0
0

32,6
52,2
13,0
2,2
0,0
0,0

74
105
79
57
52
1

20,1
28,5
21,5
15,5
14,1
0,3

Yhteensä
Uhanalaiset
DD, puutteellisesti tunnettu

10
5
2

100,0
50,0
-

43
23
1

100,0
53,5
-

43
17
1

100,0
39,5
-

70
39
2

100,0
55,7
-

73
51
3

100,0
69,9
-

43
9
0

100,0
20,9
-

40
37
4

100,0
92,5
-

46
7
0

100,0
15,2
-

368
188
13

100,0
51,1
-

Etelä-Suomi
LC, säilyvä
NT, silmälläpidettävä
VU, vaarantunut
EN, erittäin uhanalainen
CR, äärimmäisen uhanalainen
RE, hävinnyt

1
4
2
3
0
0

10,0
40,0
20,0
30,0
0,0
0,0

9
11
11
10
2
0

20,9
25,6
25,6
23,3
4,7
0,0

3
9
13
6
6
0

8,1
24,3
35,1
16,2
16,2
0,0

2
12
19
14
15
0

3,2
19,4
30,6
22,6
24,2
0,0

3
15
14
24
15
0

4,2
21,1
19,7
33,8
21,1
0,0

16
15
8
2
1
0

38,1
35,7
19,0
4,8
2,4
0,0

0
2
1
7
29
1

0,0
5,0
2,5
17,5
72,5
2,5

-

-

34
68
68
66
68
1

11,1
22,3
22,3
21,6
22,3
0,3

Yhteensä
Uhanalaiset
DD, puutteellisesti tunnettu

10
5
2

100,0
50,0
-

43
23
1

100,0
53,5
-

37
25
1

100,0
67,6
-

62
48
2

100,0
77,4
-

71
53
5

100,0
74,6
-

42
11
0

100,0
26,2
-

40
37
4

100,0
92,5
-

-

-

305
202
15

100,0
66,2
-

Pohjois-Suomi
LC, säilyvä
NT, silmälläpidettävä
VU, vaarantunut
EN, erittäin uhanalainen
CR, äärimmäisen uhanalainen
RE, hävinnyt

-

-

-

-

25
13
1
0
0
0

64,1
33,3
2,6
0,0
0,0
0,0

25
24
6
3
0
0

43,1
41,4
10,3
5,2
0,0
0,0

9
20
14
11
10
0

14,1
31,3
21,9
17,2
15,6
0,0

23
9
4
1
0
0

62,2
24,3
10,8
2,7
0,0
0,0

0
2
3
0
18
0

0,0
8,7
13,0
0,0
78,3
0,0

15
24
6
1
0
0

32,6
52,2
13,0
2,2
0,0
0,0

97
92
34
16
28
0

36,3
34,5
12,7
6,0
10,5
0,0

Yhteensä
Uhanalaiset
DD, puutteellisesti tunnettu

-

-

-

-

39
1
0

100,0
2,6
-

58
9
2

100,0
15,5
-

64
35
3

100,0
54,7
-

37
5
1

100,0
13,5
-

23
21
3

100,0
91,3

46
7
0

100,0
15,2
-

267
78
9

100,0
29,2
-
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a) Koko maa

LC

NT

VU

EN

CR

RE

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

100 %
80 %
60 %
40 %

Tunturit

Perinnebiotoopit

Kalliot ja
kivikot

Metsät

Suot

Sisävedet ja
rannat

Itämeri,
rannikko

0%

Itämeri,
vedenalaiset

20 %

b) Etelä-Suomi
LC

NT

VU

EN

CR

RE

80 %
60 %
40 %

Tunturit

Perinnebiotoopit

Kalliot ja
kivikot

Metsät

Suot

Sisävedet ja
rannat

0%

Itämeri,
rannikko

20 %

Itämeri,
vedenalaiset

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

100 %

c) Pohjois-Suomi
LC

NT

VU

EN

CR

RE

80 %
60 %
40 %

Tunturit

Perinnebiotoopit

Kalliot ja
kivikot

Metsät

Suot

Sisävedet ja
rannat

0%

Itämeri,
rannikko

20 %

Itämeri,
vedenalaiset

Osuus luontotyyppien lukumäärästä

100 %

Tärkeimmiksi luontotyyppien uhanalaistumisen
syiksi arvioitiin metsien uudistamis- ja hoitotoimet,
ojitus, vesien rehevöityminen ja likaantuminen, pellonraivaus ja vesirakentaminen. Metsien uudistamis- ja hoitotoimet ovat merkittävimpien uhanalaistumisen syiden
joukossa metsäisten luontotyyppien lisäksi soilla, kallioja kivikkoluontotyypeillä sekä perinnebiotoopeilla, joilla
kyseessä ovat lähinnä metsittämisen vaikutukset. Ojituksen merkitys uhanalaistumisen syynä on suurin soilla.
Vesien rehevöityminen on merkittävin uhanalaistumisen
syy Itämeren vedenalaisilla luontotyypeillä ja hyvin
merkittävä myös rannikkoluontotyypeillä ja sisävesissä. Pellonraivaus on tärkeä uhanalaistumisen syy etenkin
rehevillä suoluontotyypeillä, lehtoluontotyypeillä sekä
perinnebiotoopeilla. Vesirakentamisen vaikutukset koskevat ennen kaikkea Itämeren ja sisävesien luontotyyppejä
sekä useita rannoilla sijaitsevia luontotyyppejä. Vesien
säännöstely on merkittävä uhanalaistumisen syy joki- ja
järvityypeillä sekä sisävesien rantaluontotyypeillä.
Rakentaminen on arvioitu tärkeimmäksi uhanalaistumisen syyksi vain muutamalla luontotyypillä, mutta kaikkien mainittujen syiden joukossa se on toiseksi
yleisin. Sen merkittävimmät muodot ovat yleensä tie- ja
rantarakentaminen. Muutamat uhanalaistumisen syyt
keskittyvät selvästi tiettyihin luontotyyppien pääryhmiin: ylilaidunnus tunturiluontotyypeille ja pohjoisille
karukkokankaille, avoimien alueiden umpeenkasvu perinnebiotoopeille ja ravinteisille avokallioille sekä kaivannaistoiminta kalkki- ja serpentiinialueiden luontotyypeille, ja ne ovat näillä luontotyypeillä erittäin merkittäviä.
Tulevaisuuden uhkatekijöissä eri tekijöiden suhteellinen merkitys on pitkälti samankaltainen kuin
uhanalaistumisen syissä. Suurin ero on pellonraivauksen
aiheuttaman uhan väheneminen. Ilmastonmuutoksen
merkityksen arvioidaan sen sijaan kasvavan etenkin
tunturiluontotyypeillä. Myös erilaisten rehevöitymiseen
ja umpeenkasvuun liittyvien uhkien arvioidaan voimistuvan.
Uhanalaisuusarvioinnin asiantuntijaryhmät ovat esittäneet yhteensä 70 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla
uhanalaistuneiden luontotyyppien tilaa voidaan parantaa ja ehkäistä uusien luontotyyppien uhanalaistuminen. Toimenpide-ehdotukset koskevat luontotyyppien
suojelua, hoitoa ja ennallistamista, maankäyttöä, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristön tilaa sekä
tutkimusta ja seurantaa.

Kuva 3. Luontotyyppien ja luontotyyppiyhdistelmien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin luontotyyppien lukumäärän perusteella eri luontotyyppiryhmissä.
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LC = säilyvä, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen, RE = hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu

Suomen kansainväliset
vastuuluontotyypit
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä
koottiin ensimmäinen luettelo Suomen kansainvälisistä
vastuuluontotyypeistä. Vastuuluontotyypit määriteltiin
seuraavasti:
Suomella on luontotyypin säilymisestä
• erityisen

suuri vastuu, jos erittäin merkittävä
osuus Euroopan edustavista esiintymistä on
Suomessa. Erittäin merkittävän osuuden ohjearvona voidaan pitää yli 40 % osuutta luontotyypin
esiintymien lukumäärästä tai pinta-alasta.
• suuri

vastuu, jos merkittävä osuus Euroopan
edustavista esiintymistä on Suomessa. Merkittävänä voidaan pitää 25–40 % osuutta luontotyypin esiintymien lukumäärästä tai pinta-alasta.
Suomen vastuuluontotyyppejä nimettiin yhteensä 35,
joista erityisen suuren vastuun luontotyyppejä on 15 ja
suuren vastuun luontotyyppejä 20. Vastuuluontotyyppejä
nimettiin luontotyyppien pääryhmistä seuraavasti:
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• I tämeren vedenalaiset luontotyypit: meriajokasyhteisöt, näkinpartaisniityt, Itämeren kalliopohjat.
• Itämeren rannikko: Itämeren kivikkorannat,
maankohoamisrannikon flada–kluuvi-kehityssarjat,
merenrantojen kalliolammikot, maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat, rannikon jokisuistot,
ulkosaariston saaret ja luodot, lintuluodot ja -kalliot,
Itämeren harjusaaret.
• Sisävedet: runsashumuksiset järvet ja lammet,
pohjoiset sahalehtijärvet, harjualueiden pienvedet,
reittivedet.
• Suot: aitokorvet, routarämeet, rimpinevat, rimpiset
koivuletot, rimpiletot, kilpikeitaat, rimpiset aapasuot,
välipintaiset keskiboreaaliset aapasuot, palsasuot,
maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat.
• Metsät: pohjoisboreaaliset mäntymetsät, harjumetsät, kalliometsät.
• Kalliot ja kivikot: avoimet silokalliot, moroutuvat
rapakivikalliot, vanhat rantakivikot.
• Perinnebiotoopit: maankohoamisrannikon merenrantaniityt.
• Tunturit: variksenmarja-jäkälä-tunturikoivikot,
Koillismaan ja Peräpohjolan boreaaliset tunturikankaat, routanummet.
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Summary:
The assessment of threatened
habitat types in Finland

This publication introduces the results of the first assessment of threatened habitat types in Finland, which was
conducted between 2005 and 2007. The objective was to
provide a complete description of the current state of
the habitat types found in Finland, their development
during recent decades, and the threats they are likely to
face in the near future. The assessment was conducted
by broad-based expert groups that consisted of over
80 specialists in ecology, hydrobiology, forest science,
geology, geography, and other fields of expertise, from
various research institutes, universities, and administrative bodies. The project was coordinated by the Finnish
Environment Institute.
The project studied all habitat types that are found in
Finland. They were divided into seven main groups:
• The Baltic Sea and its coast
• inland waters and shores
• mires
• forests
• rocky habitats
• traditional rural biotopes
• the fell area.
The concept habitat type has been defined as follows: A
habitat type refers to spatially definable land or aquatic
areas with characteristic environmental conditions and
biota which are similar between these areas but differ
from areas of other habitat types. The environmental
factors include e.g. soil, climate, and topography. The
characteristics of the biota include the composition of
typical species and their relative abundances. The concept habitat type can refer to varying units which differ
in the size or degree of internal variation. In addition to
the habitat types, the most commonly occurring habitat
complexes have been taken into consideration in the assessment.
No comprehensive and established list or classification system of the various habitat types existed for the
needs of the assessment. The classifications that suited
the needs of the assessment were chosen or created for
each of the seven main habitat groups during the project.
A total of 381 habitat types and habitat complexes were
assessed, and the information was sufficient on 368 habitat types for which the Red List Categories were defined.
Built-up, cultivated, and other habitat types that have
been greatly changed by human activity were not included in the assessment. Some of these environments may,

however, offer valuable habitats for species of the threatened habitat types. The significance of such substitute
habitats is considered briefly in this publication, even
though they were not included in the assessment.
The second part of the final report (Suomen ympäristö
8/2008, part 2) includes descriptions, general distribution maps, and photographs of the assessed habitat
types. Habitat type -specific grounds for the results of
the assessment are also provided.

The method for red listing:
the criteria and stepwise
assessment of habitat types
In the preliminary stage of the project in 2003–2004, a
method was developed for the assessment of threatened
habitat types based on the methods developed in Germany and Austria (Blab et al. 1995; Essl. et al. 2002). The
assessment method is illustrated in Figure 1.
One or both of the criteria is used
A
Change in quantity

B
Change in quality

A1

Previous development
(during the past
50 years)

B1

A2

Development in the
near future

B2

A3

Early decline or
deterioration

B3

A3 or B3

C/R-adjustment

The assessment
that is more
negative is chosen
The assessment result
is tightened in cases
of rare and lowered in
cases of common
habitat types

Red List Category

Figure 1. The criteria and the stepwise assessment method
of the habitat types.
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The method has two main criteria. Criterion A relates to the change in the total area or the number of
occurrences of a given habitat type and Criterion B to
their qualitative development. Both criteria have been
applied when sufficient information has been available.
The stepwise process of defining the Red List Category
for each habitat type is started from the sub-criteria A1
or B1, i.e., by assessing the quantitative and qualitative
development during the past 50 years (Figure 1). For all
habitat types, 1950 was used as the starting point for the
assessment. This does not mean that the habitat types
were considered to have been in their optimal state at
that time even though in certain habitat type groups a
significant decline did not start until after the 1950s (for
example drainage of mires). An earlier starting point
could not be used due to insufficient data.
The assessment based on the sub-criteria A1 or B1
has, where required, been adjusted with prospective development, i.e., sub-criteria A2 and B2. The prospective
development concerns the quantitative (A2) or qualitative (B2) development of each habitat type in the near
future (approx. 20 years). Sub-criteria A3 and B3 provide
an option to change (tighten) the Red List Category if a
significant decline or deterioration in a certain habitat
type was evident prior to the 1950s.
If the A1–A3 and B1–B3 criteria provide different
results, the more negative one (a higher Red List Category) is applied in the later steps of the assessment. The
resulting preliminary Red List Category may yet be
tightened on the basis of extreme rarity of the habitat
type or lowered on the basis of its commonness (commonness/rarity adjustment). After all of the sub-criteria of the A and B criterion and the commonness/rarity
adjustment have been assessed in accordance with the
method, a final assessment result, i.e., one of the following Red List Categories, is reached:

0
1
2
3
4
5

RE
CR
EN
VU
NT
LC

Regionally extinct
Critically endangered
Endangered
Vulnerable
Near threatened
Least concern

These categories are similar to the international Red
List Categories used in the red listing of species (Rassi
et al. 2001; IUCN 2003). Habitat types that are critically
endangered (CR), endangered (EN), or vulnerable (VU) are
considered to be threatened. The category data deficient
(DD) is applied to habitat types of which the Red List
Category cannot be defined due to insufficient information.
The quality of the habitat type can be divided into
three main factors: the structural features typical of the
habitat type, functional features that maintain the habitat type, and features of the species that are typical of the
habitat type. The project’s expert groups have defined
the features that are to be used in the assessment of the
quality of each habitat type and scaled the intensity of
the qualitative change.
In addition to a nationwide assessment, the Red List
Category of each habitat type has been defined separately in southern and northern Finland (Figure 2), as the
intensity of human activity and threats faced by various
habitat types differ greatly within Finland. The result for
the entire country is not an average of the sub-regions
but the assessment method has been applied to each
area separately.

The use of the criterion A
A1 The observed, estimated, inferred or suspected change in the quantity during the past 50 years:
• the habitat type no longer occurs in the observed area
→ 0 (RE)
• the occurrences of the habitat type have decreased ≥ 80 %
→ 1 (CR)
• the occurrences of the habitat type have decreased 50–80%
→ 2 (EN)
• the occurrences of the habitat type have decreased 20–50%
→ 3 (VU)
• the occurrences of the habitat type have decreased nearly 20 %
→ 4 (NT)
• the occurrences of the habitat type do not show a significant decrease → 5 (LC)
A2 The predicted or suspected quantitative change in the future:
• if the observed negative development has slowed down clearly in the recent past or is expected to slow down
significantly in the near future, the assessment can be lowered by one category OR
• if a positive turn has occurred in the observed negative development in the recent past or is expected to occur in
the near future, the assessment can be lowered by two categories OR
• if the negative development has only recently started or has clearly accelerated in the recent past or is expected to
start in the near future, the assessment can be tightened by one category.
A3 The observed, estimated, inferred or suspected decrease in quantity before the 1950s:
• if the occurrence of the habitat type has reduced significantly due to human activities before 1950s, the assessment
can be tightened by one category.
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LC = least concern, NT = near threatened, VU = vulnerable, EN = endangered, CR = critically endangered, RE = regionally extinct, DD = data deficient

The use of the criterion B
B1 The observed, estimated, inferred or suspected change in the quality during the past 50 years:
• the quality of the habitat type has declined drastically
→ 1 (CR)
• the quality of the habitat type has declined very significantly
→ 2 (EN)
• the quality of the habitat type has declined significantly
→ 3 (VU)
• the quality of the habitat type has declined quite significantly
→ 4 (NT)
• the quality of the habitat type does not show a significant decline
→ 5 (LC)
B2 The predicted or suspected qualitative change in the future:
• if the observed negative development has slowed down clearly in the recent past or is expected to slow down
significantly in the near future, the assessment can be lowered by one category OR
• if a positive turn has occurred in the observed negative development in the recent past or is expected to occur in
the near future, the assessment can be lowered by two categories OR
• if the negative development has only recently started or has clearly accelerated in the recent past or is expected to
start in the near future, the assessment can be tightened by one category.
B3 The observed, estimated, inferred or suspected decline in quality before the 1950s:
• if the quality of the habitat type has declined significantly due to human activity before 1950s, the assessment can
be tightened by one category.

The results of the assessment

Figure 2. The division of Finland into sub-regions in the assessment of threatened habitat types. Northern Finland,
marked on the map in green, represents North boreal
vegetation zone while southern Finland, marked on the map
in white, represents Hemi-, South and Middle boreal vegetation zones.

The assessment covered a total of 381 habitat types and
complexes in Finland, of which 320 occur in southern
Finland and 276 in northern Finland (includes only the
units of the lowest, i.e., most detailed level of the classification). In over 95 % of the cases the information
available was considered sufficient for the assessment.
The data deficient (DD) category was given to 13 habitat
types in the entire country, 15 in southern Finland and
9 in northern Finland. The numbers of assessed habitat
types were highest in groups of forests (73), mires (70),
and the Baltic Sea and its coast (53). In the other groups
of the habitat types the numbers of assessed habitat types
vary between 40 and 50 (excluding DDs): the fell area
(46), inland waters and shores (43), rocky habitats (43),
and traditional rural biotopes (40).
In the entire country, 51 % (188) of the total number of
habitat types are threatened (Red List Categories CR, EN,
or VU). In southern Finland, the corresponding figure is
66 % (202) and 29 % (78) in northern Finland (Table 1,
Figure 3). Comparing the number of habitat types, near
threatened (NT) is the largest category (29 % in the entire
country, 22 % in southern Finland, and 34 % in northern
Finland). Of the habitat types and complexes, 20 % were
given the category of least concern (LC) in the entire
country, 11 % in southern Finland, and 36% in northern
Finland. One habitat type, alder meadows, was assessed
to have become extinct (RE) in Finland.
Comparing the main habitat type groups in the entire
country, the proportion of threatened habitat types was
the greatest in traditional rural biotopes (93 %) and forest
habitat types (70 %) and the lowest in the fell area (15
%) and rocky habitats (21 %). The proportion of critically
endangered (CR) habitat types was clearly the greatest
within the traditional rural habitat types (73 %). In all
habitat type groups that occur in both regions, the proportion of threatened habitat types was at least slightly
smaller in northern than in southern Finland. The assess-
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LC = least concern, NT = near threatened, VU = vulnerable, EN = endangered, CR = critically endangered, RE = regionally extinct, DD = data deficient

Table 1. The division of habitat types and complexes (only the lowest level of the classification) into Red List Categories within
different habitat type groups and regions in Finland. The proportions are based on the number of habitat types, not area.
The Baltic Sea

Inland
waters
and shores

Marine habitats Coastal habitats
types %
types %
types

Forests

Rocky Traditional Fell area
habitats
rural
biotopes

All
habitats

%

types

%

types

%

types

%

types

%

types

%

types

%

12
14
10
2
5
0

27,9
32,6
23,3
4,7
11,6
0,0

19
12
24
11
4
0

27,1
17,1
34,3
15,7
5,7
0,0

2
20
17
23
11
0

2,7
27,4
23,3
31,5
15,1
0,0

16
18
8
0
1
0

37,2
41,9
18,6
0,0
2,3
0,0

0
2
1
7
29
1

0,0
5,0
2,5
17,5
72,5
2,5

15
24
6
1
0
0

32,6
52,2
13,0
2,2
0,0
0,0

74
105
79
57
52
1

20,1
28,5
21,5
15,5
14,1
0,3

100,0
53,5
-

43
17
1

100,0
39,5
-

70
39
2

100,0
55,7
-

73
51
3

100,0
69,9
-

43
9
0

100,0
20,9
-

40
37
4

100,0
92,5
-

46
7
0

100,0
15,2
-

368
188
13

100,0
51,1
-

9
11
11
10
2
0

20,9
25,6
25,6
23,3
4,7
0,0

3
9
13
6
6
0

8,1
24,3
35,1
16,2
16,2
0,0

2
12
19
14
15
0

3,2
19,4
30,6
22,6
24,2
0,0

3
15
14
24
15
0

4,2
21,1
19,7
33,8
21,1
0,0

16
15
8
2
1
0

38,1
35,7
19,0
4,8
2,4
0,0

0
2
1
7
29
1

0,0
5,0
2,5
17,5
72,5
2,5

-

-

34
68
68
66
68
1

11,1
22,3
22,3
21,6
22,3
0,3

100,0
50,0
-

43
23
1

100,0
53,5
-

37
25
1

100,0
67,6
-

62
48
2

100,0
77,4
-

71
53
5

100,0
74,6
-

42
11
0

100,0
26,2
-

40
37
4

100,0
92,5
-

-

-

305
202
15

100,0
66,2
-

-

-

-

-

25
13
1
0
0
0

64,1
33,3
2,6
0,0
0,0
0,0

25
24
6
3
0
0

43,1
41,4
10,3
5,2
0,0
0,0

9
20
14
11
10
0

14,1
31,3
21,9
17,2
15,6
0,0

23
9
4
1
0
0

62,2
24,3
10,8
2,7
0,0
0,0

0
2
3
0
18
0

0,0
8,7
13,0
0,0
78,3
0,0

15
24
6
1
0
0

32,6
52,2
13,0
2,2
0,0
0,0

97
92
34
16
28
0

36,3
34,5
12,7
6,0
10,5
0,0

-

-

-

-

39
1
0

100,0
2,6
-

58
9
2

100,0
15,5
-

64
35
3

100,0
54,7
-

37
5
1

100,0
13,5
-

23
21
3

100,0
91,3

46
7
0

100,0
15,2
-

267
78
9

100,0
29,2
-

Whole Finland
LC, least concern
NT, near threatened
VU, vulnerable
EN, endangered
CR, critically endangered
RE, regionally extinct

1
4
2
3
0
0

10,0
40,0
20,0
30,0
0,0
0,0

9
11
11
10
2
0

20,9
25,6
25,6
23,3
4,7
0,0

Total
Threatened
DD, data deficient

10
5
2

100,0
50,0
-

43
23
1

Southern Finland
LC, least concern
NT, near threatened
VU, vulnerable
EN, endangered
CR, critically endangered
RE, regionally extinct

1
4
2
3
0
0

10,0
40,0
20,0
30,0
0,0
0,0

Total
Threatened
DD, data deficient

10
5
2

Northern Finland
LC, least concern
NT, near threatened
VU, vulnerable
EN, endangered
CR, critically endangered
RE, regionally extinct
Total
Threatened
DD, data deficient
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LC = least concern, NT = near threatened, VU = vulnerable, EN = endangered, CR = critically endangered, RE = regionally extinct, DD = data deficient
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ment shows the greatest differences between southern
and northern Finland in relation to inland waters and
mires.
The assessment showed the most significant reasons
for habitat types being threatened to be forestry, drainage for forestry (ditching), eutrophication of water bodies,
clearing of agricultural land, and water engineering. In addition to forest habitat types, forestry is among the most
significant reasons in mires, rocky habitats, and also
traditional rural biotypes, in which the main form of
forestry is forestation. The significance of drainage for
forestry (ditching) as a reason is at its greatest in mires.
Eutrophication of water bodies is the greatest reason in the
underwater habitat types of the Baltic Sea and also very
significant in the coastal habitat types and inland waters.
Clearing of agricultural land is an important reason for being threatened especially in rich fen and herb-rich mire
and forest habitat types, and traditional rural biotopes.
The impacts of water engineering mainly concern the habitat types of the Baltic Sea and inland waters, and many of
the coastal habitat types. Management of water levels is an
important reason for river and lake habitats and shores
of inland waters.
Construction was assessed to be the main reason
for habitats being threatened in case of a few habitat
types only but from all the mentioned reasons, it was
the second most common. Its most important forms are
construction of roads and building of summer houses
on shores. Some of the reasons clearly focus on certain
habitat type groups: overgrazing on fell areas and northern barren heath forests, overgrowing of open areas on the
traditional rural biotopes and open basic rock faces, and
mining and extraction activities in limestone and serpentine areas, being very significant in these habitat types.
In terms of future threats, the relative importance
of various factors is very similar to that of the reasons
for being threatened. The greatest difference is the decrease in the threat posed by the clearance of agricultural
land. The significance of climate change is estimated to
increase, especially in the fell areas. Various threats relating to eutrophication and overgrowing are also expected
to increase.
The expert groups listed a total of 70 suggestions for
measures that would improve the state of the threatened
or near threatened habitat types and prevent negative development in other habitat types. The suggested measures concern the protection, management, and restoration
of habitat types, as well as the land use, sustainable use
of natural resources, the state of the environment, and
research and monitoring.

Figure 3. The division of habitat types and complexes into
Red List Categories in each habitat type group on the basis
of the number of habitat types.
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LC = least concern, NT = near threatened, VU = vulnerable, EN = endangered, CR = critically endangered, RE = regionally extinct, DD = data deficient

The Finnish habitat types of
international responsibility
During the assessment of threatened habitat types, the
first list of the Finnish habitat types of international
responsibility was prepared. The habitat types of international responsibility were defined as follows:
In relation to maintaining the habitat type Finland
has
• an especially great responsibility if a very significant
proportion of the European representative occurrences of the habitat type are located in Finland.
The guide value of a very significant proportion
is over 40 % of the total number of occurrences
or area.
• a great responsibility if a significant proportion of
the European representative occurrences of the
habitat type are located in Finland. The guide
value of a significant proportion is 25-40 % of the
total number of occurrences or area.
A total of 35 Finnish habitat types of international
responsibility were listed. Of these, 15 are habitat types
of especially great responsibility and 20 of great responsibility. The habitat types of international responsibility are
divided among the habitat type groups as follows:
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• Underwater habitats of the Baltic Sea: Zostera
marina communities, Charophyte meadows, rocky
sea bottoms.
• Coast

of the Baltic Sea: coastal gravel, shingle
and boulder shores; succession series of flada- and
glo-lakes on the land uplift coast, coastal rock pools,
succession series of natural forests on the land uplift
coast, coastal estuaries, islands and islets in outer
archipelago, coastal islets and cliffs with bird colonies, Baltic esker islands.
• Inland

waters: polyhumic lakes and ponds, northern Stratiotes lakes, small waterbodies of glaciofluvial
areas, lake routes (chains of lakes).
• Mires:

dwarf shrub spruce mires, frost bogs and
mires, flark fens, rich birch flark fens, rich flark fens,
concentric raised bogs, flark-surfaced aapa mires,
Middle boreal lawn-surfaced aapa mires, palsa mires,
mire succession series on the land uplift coast.
• Forests:

North boreal pine forests, esker forests,
forests on rocky terrain.
• Rocky

habitats: open ”roches moutonnées” sculpted by ice (i.e. glaciated rocks), strongly weathered
rapakivi rock outcrops (partly composed of loose
stones and gravel), raised boulder- and cobble-paved
beaches (old or ancient).
• Traditional

rural biotopes: seashore meadows on
the land uplift coast.
• Fell area: Empetrum-Lichenes mountain birch
forests, northern boreal mountain heaths,
frost-influenced heaths.
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osa 1

tarkoitetaan rajattavissa olevia maa- tai vesialuetyyppejä, joilla vallitsevat samankaltaiset
ympäristötekijät ja eliölajisto. Arvioinnissa ovat mukana kaikki Suomen luontotyypit, jotka on
jaettu seitsemään pääryhmään: Itämeri ja rannikko, sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja
kivikot, perinnebiotoopit sekä tunturit. Tiedot riittivät 368 luontotyypin uhanalaisuusluokan
määrittämiseen. Arviointi tehtiin laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä.
Uhanalaisuuden arviointi pohjautui luontotyyppien määrän ja laadun muutoksiin 1950-luvulta
nykypäivään. Arviota tarkennettiin kehitysennusteen, mahdollisen aiemman taantumisen sekä
harvinaisuuden tai yleisyyden perusteella. Koko maassa uhanalaisiksi arvioitiin 188 luonto
tyyppiä (51 % luontotyyppien lukumäärästä). Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (66 %) on
huomattavasti suurempi kuin Pohjois-Suomessa (29 %). Hankkeessa nimettiin 35 luontotyyppiä
Suomen kansainvälisiksi vastuuluontotyypeiksi.
Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin loppuraportti on kaksiosainen. Tässä osassa esitellään
uhanalaisuuden arviointimenetelmä, arvioinnin tulokset ja perusteet sekä asiantuntijoiden
laatimat toimenpide-ehdotukset. Toinen osa (Suomen ympäristö 8/2008 – Osa 2) sisältää
arvioitujen luontotyyppien kuvaukset, esiintymiskartat, valokuvat sekä luontotyyppikohtaiset
arviointitulosten perustelut.
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