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Yleisimmin käytössä olevat metsäluokitukset perustuvat 
kasvillisuuden piirteisiin, maaperään ja kosteusoloihin. 
Metsien luontotyyppien uhanalaisuuden arvioimiseksi 
näihin luokituksiin yhdistettiin myös puulajikoostumus 
ja puuston ikä, jotka molemmat vaikuttavat luontotyy-
pillä esiintyviin eliölajeihin ja sitä kautta muihin luon-
totyypin ominaispiirteisiin.

Suurin osa Suomen metsistä on kangasmetsiä, joiden 
maannoksena on kivennäismaan päällä oleva kangashu-
mus. Kasvillisuuden pohjakerros on sulkeutunut, ja se 
muodostuu kosteilla ja viljavilla tyypeillä sammalista 
ja kuivilla tyypeillä jäkälistä. Kenttäkerroksen valtakas-
veina ovat varvut, mutta niiden seassa etenkin viljavilla 
tyypeillä on myös ruohoja. Kangasmetsien pensaskerros 
on yleensä harva. 

Tyypillisimmät puulajit ovat mänty (Pinus sylvest
ris), kuusi (Picea abies) sekä hies- ja rauduskoivu (Betula 
pubescens, B. pendula). Myös haapa (Populus tremula) ja 
raita (Salix caprea) ovat melko yleisiä. Muu lehtipuu-
lajisto vaihtelee metsikön kasvupaikan ja iän mukaan. 
Etelä-Suomen viljavilla kasvupaikoilla voi kasvaa jaloja 
lehtipuita: saarnea (Fraxinus excelsior), pähkinäpensas-
ta (Corylus avellana), tammea (Quercus robur), vaahteraa 
(Acer platanoides), lehmusta (Tilia cordata), vuorijalavaa 
(Ulmus glabra) tai kynäjalavaa (U. laevis), kosteimmilla 
paikoilla tervaleppää (Alnus glutinosa) ja nuorehkoissa 
metsissä harmaaleppää (A. incana). Puuston enimmäis-
ikä riippuu puulajista, kasvupaikasta ja maantieteelli-
sestä sijainnista. Metsien rakenteeseen vaikuttavat voi-
makkaasti hakkuut ja metsien muu intensiivinen hoito, 
joiden seurauksena luonnontilaisissa metsissä yleinen 
kuollut tai kuoleva puuaines vähenee selvästi ja myös 
muut rakenteen ja toiminnan muutokset ovat yleisiä.

Nyt tehdyssä luokituksessa kangasmetsien lisäksi on 
erotettu joukko muita metsäisiä luontotyyppejä. Yhte-
näisin ryhmä näistä on lehdot. Muut metsien luonto-
tyypit on heterogeeninen ryhmä, jonka luontotyyppien 
määrittelyssä korostuvat maaperän tai häiriödynamiikan 
erityispiirteet. Metsien maantieteellinen vyöhykkeisyys 
ja siitä johtuvat erityispiirteet eivät tule esiin nyt tehdys-
sä luokittelussa. Osa arvioitavista tyypeistä kuitenkin 
painottuu tietyille maantieteellisille alueille kuten ns. 
lehtokeskuksiin. 

Nyt tehty metsien luontotyyppiluokitus auttaa tun-
nistamaan monia metsäympäristöjen muutoksia, joita 

ei ole aiemmin vastaavalla tavalla todennettu, kuten 
puulajivaltaisuuden muutokset eri-ikäisissä metsissä 
eri metsäluontotyypeillä 1900-luvulla. Käytetty luokit-
telu mahdollistaa suojelu-, ennallistamis- ja hoitotoimien 
kohdentamisen tarkemmin ja perustellummin kuin mi-
hin aikaisemmin on ollut edellytyksiä, sillä tiedot uhan-
alaisimmista luontotyypeistä tarkentuivat. 

Kangasmetsien arvioinnissa on joitakin erityispiirtei-
tä verrattuna muihin luontotyyppiryhmiin. Metsätalous 
on vähentänyt vanhimpien ikäluokkien määrää ja vas-
taavasti nuoret ikäluokat ovat keskimäärin lisääntyneet. 
Tällöin vanhimpien ikäluokkien (joista myös suurempi 
osuus on suojelualueilla) laatu on keskimäärin parempi, 
kun taas avohakkuun jälkeen syntyneitten nuorten ikä-
luokkien laatu on heikko. Tästä seuraa, että luontotyypin 
määrän ja laadun arviot ovat kangasmetsissä usein enem-
män ristiriidassa keskenään kuin muissa luontotyyp-
piryhmissä, joissa luontotyypin määrän lisääntyminen 
on harvinaista. Jos arviointimenetelmää noudatettaisiin 
suoraviivaisesti, lopputuloksena olisi hyvin kriittinen 
arvio lähes kaikille kangasmetsille, mikä ei vastannut 
asiantuntijaryhmän käsitystä eri luontotyyppien välisis-
tä todellisista eroista. Metsäasiantuntijaryhmä päätyi ko-
konaisarvion lieventämiseen asiantuntija-arviona, kun 
määrän ja laadun arvion välinen ero on kaksi luokkaa 
tai enemmän.

Metsälain, luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain 
säädökset edellyttävät useiden metsäisten luontotyyppi-
en säilyttämistä. Lehtojen sekä luontotyyppikuvauksissa 
viimeisinä olevien ”muiden metsien” yhteydet näihin 
hallinnollisiin luontotyyppeihin ovat varsin selkeät, 
mutta kangasmetsissä yhteyksiä on vaikeampi kuvata. 
Tämä johtuu siitä, että metsälain erityisen tärkeät elin-
ympäristöt sijoittuvat yleensä metsien ja muiden luon-
totyyppien kuten pienvesien ja kallioiden rajakohtiin, ja 
niiden esiintyminen edellyttää pienvesien tai kallioiden 
esiintymistä samalla alueella. Metsälain erityisen tärkeät 
elinympäristöt mainitaan tällöin pienvesi- ja kalliotyyp-
pien kuvauksissa (luvut 3 ja 6), mutta ei kangasmetsien 
kuvauksissa. On kuitenkin huomattava, että nämä met-
sälain tarkoittamat elinympäristöt sijaitsevat kangasmet-
säalueiden sisällä.

Osaa puustoisista luontotyypeistä on tarkasteltu 
muiden luontotyyppiryhmien kuin metsien yhteydessä. 
Merenrannikon metsäiset dyynit sekä rannikon metsien 



262  Suomen ympäristö  8 | 2008  Osa 2

kehityssarjat sisältyvät Itämeren rantaluontotyyppeihin 
(luku 2.2). Korvet, rämeet sekä metsä- ja pensaikkoluh-
dat luetaan soiden luontotyyppeihin (luku 4). Lehtonii-
tyt, hakamaat ja metsälaitumet käsitellään puolestaan 
perinnebiotooppien yhteydessä (luku 7), ja tunturikoivi-
kot sekä tunturikangaspensaikot luetaan tunturiluonto-
tyyppeihin (luku 8).

Metsien uhanalaisuusarvioinnissa merkittävimpiä tie-
tolähteitä ovat olleet Metsäntutkimuslaitoksen tekemät 
laskelmat valtakunnan metsien inventointiaineistoista 
(VMI-aineistot). Metsien nykytilannetta kuvaamaan käy-
tettiin VMI9-aineistoa, ja 1950-luvun tilannetta tulkittiin 
VMI5- ja VMI1-aineistoista interpoloitujen arvojen sekä 
VMI3-tuloksia käsittelevien julkaisujen avulla. Käytössä 
oli lisäksi Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden 
maastoinventointi- ja kaukokartoitustietoja, METSO-oh-
jelmaa varten kerättyjä tietoja yksityismaiden suojelu-
alueilta, luonnonsuojelulain luontotyyppien inventoin-
tiaineistot, Natura 2000 -tietokanta sekä metsäkeskusten 
alueellisia metsävara-aineistoja. Luokittelun tarkemmat 
periaatteet, uhanalaisuusarvioinnin toteutus, arvioihin 
käytetyt aineistot ja asiantuntija-arvion osuus on esitelty 
tarkemmin loppuraportin ensimmäisessä osassa (osa 1, 
luku 3.4) yhdessä uhanalaisuusarvioinnin tulosyhteen-
vedon ja toimenpide-ehdotusten kanssa.

5.1

Lehdot 

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 3 - VU
Pohjois-Suomi - 4 - NT
Etelä-Suomi - 3 - VU
 
Luonnehdinta: Lehtojen esiintyminen painottuu ete-
läisiin lehtokeskuksiin sekä pohjoisiin letto- ja lehto-
keskuksiin, jotka sijaitsevat maaperältään emäksisillä 
ja ilmastoltaan erityisen suotuisilla alueilla. Koko he-
miboreaalinen vyöhyke on rinnastettavissa lehtokes-
kukseen, ja muut lehtokeskukset sijaitsevat Etelä-Hä-
meessä, Keski-Karjalassa, Kuopion seudulla, Kainuun 
vaarajaksolla, Lapin kolmiossa, Pohjois-Kuusamossa ja 
Kittilän seudulla. Lehtoja esiintyy erityisesti kalsiittis-
ten kalkkikivien, dolomiittien ja emäksisten (vähemmän 
piidioksidia sisältävien) kivilajien kuten amfiboliittien, 
diabaasien, gabrojen ja uraliittiporfyriittien alueella. 
Lounaissaaristossa maaperän emäksisyyttä selittävät 
simpukkamaa eli kuorisora sekä moreenin seassa oleva 
ordovikikalkki. 

Lehdot esiintyvät usein kallioseinämien juurilla, 
joihin rapautuva aines kerääntyy, suurehkojen vesistö-
jen varsilla, ravinteisilla savimailla ja harjumaastossa, 
etenkin valoisien harjunrinteiden juurilla. Osa lehdois-
ta esiintyy puronotkoissa ja lähteikköjen tuntumassa. 
Lehdot jaetaan esiintymäpaikan kosteuden perusteella 
kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin lehtoihin.

Tyypillinen lehtomaa on runsasravinteista, pintaosil-
taan rakeista, vain lievästi hapanta (pH 6–7) lehtomultaa. 
Lehdoissa pintakerroksen eloperäinen aines on sekoittu-
nut kivennäismaahan kuohkeaksi mullaksi, jonka hu-

mus- ja savihiukkaset pidättävät tehokkaasti ravinteita. 
Huuhtoutuminen on vähäistä. 

Kosteuden ja ravinteisuuden mukaan jaetut lehto-
luontotyypit voidaan edelleen luokitella vallitsevan 
kasvillisuuden mukaan lehtokasvillisuustyyppeihin 
(taulukko 7). Lehtokasvillisuustyypit esiintyvät yleensä 
kohteilla usean tyypin mosaiikkina tai kapeiden vyö-
hykkeiden sarjoina. Siten lehtojen uhanalaisuusarvioin-
ti kasvillisuustyypeittäin ei ollut mahdollista. Kasvil-
lisuustyypeittäinen arviointi ei olisi ollut mahdollista 
myöskään puutteellisten tietojen takia.

Lehtojen pohjakerros on usein aukkoinen ja sammal-
kerros on monilajinen. Pohjakerroksessa vallitsevia lajeja 
ovat ohut- ja leveälehtiset laaka- (Plagiothecium spp.), 
suikero- (Brachythecium spp.), lieko- (Rhytidiadelphus 
spp.), sulka- (Ptilium spp.) ja lehväsammallajit (Plagio
mnium spp.). Tavalliset kangasmetsien sammalet kuten 
seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja kerrossammal (Hy
locomium splendens) sekä jäkälät puuttuvat useimmiten 
kokonaan. Pohjakerros on usein aukkoisempi lehtipuu-
valtaisissa kuin havupuuvaltaisissa lehdoissa. 

Kenttäkerros on monimuotoinen. Eri kasvupaikoilla 
lehtojen kenttäkerroksen lajisto vaihtelee suuresti. Ylei-
sesti suuri- ja ohutlehtiset ruohot ja heinät ovat vallitse-
via ja luonteenomaisia, mutta varpujen osuus on melko 
vähäinen. 

Kuivien lehtojen kenttäkerros on usein melko ma-
talakasvuista. Lajistossa tavataan levinneisyyksiensä 
rajoissa mm. kieloa (Convallaria majalis), metsäkastikkaa 
(Calamagrostis arundinacea), kevätesikkoa (Primula veris), 
lillukkaa (Rubus saxatilis), mansikkaa (Fragaria vesca), 
aho-orvokkia (Viola canina), kevätlinnunhernettä (Lat
hyrus vernus) ja nuokkuhelmikkää (Melica nutans).

Tuoreiden lehtojen kenttäkerroksen lajistosta suuri 
osa on kangasmetsien lajistoa, jopa varpuja. Tyypilli-
simpiä lajeja ovat esimerkiksi lehtotesma (Milium ef
fusum), käenkaali (Oxalis acetosella), sudenmarja (Paris 
quadrifolia), lehto-orvokki (Viola mirabilis), mustakon-
nanmarja (Actaea spicata) ja vuohenputki (Aegopodium 
podagraria).

Kosteiden lehtojen kenttäkerroksessa esiintyy run-
saasti kookkaita saniaisia, esimerkiksi hiirenporras (At
hyrium filixfemina) ja kotkansiipi (Matteuccia struthiopte
ris). Kosteiden lehtojen muuhun lajistoon kuuluvat mm. 
mesiangervo (Filipendula ulmaria), vuohenputki, lehto-
palsami (Impatiens nolitangere), lehtokorte (Equisetum 
pratense) ja metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum). 
Tyypillisiä heiniä ovat mm. korpinurmikka (Poa remo
ta), korpisorsimo (Glyceria lithuanica) ja korpikastikka 
(Calamagrostis purpurea ssp. phragmitoides).

Pensaskerros on monilajinen ja yleensä varsin run-
sas. Siihen kuuluvat mm. taikinamarja (Ribes alpinum), 
pähkinäpensas (Corylus avellana), kataja (Juniperus com
munis), lehtokuusama (Lonicera xylosteum), pihlaja (Sor
bus aucuparia), vadelma (Rubus idaeus) ja näsiä (Daphne 
mezereum).

Myös puusto on yleensä varsin monilajinen ja moni-
kerroksinen sekä usein harvahko. Lehdoissa kasvavat 
kaikki kunkin metsäkasvillisuusvyöhykkeen luontaiset 
puulajit, kuivimpia ja kosteimpia lehtoja lukuunotta-
matta. Huomattavaa on myös, että pihlaja, lepät (Alnus 
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spp.), tuomi (Prunus padus), raita (Salix caprea) ja jopa 
korpipaatsama (Rhamnus frangula) kehittävät usein puu-
maisen rungon ja rehevän latvuston eivätkä jää pensaiksi 
kuten karummilla mailla. 

Jalopuulehdot erotetaan muista lehtoluontotyypeistä 
jalopuiden määrän perusteella. Ne ovat yleensä seka-
puustoisia lehtoja, joissa on jaloja lehtipuita vähintään 
20 runkoa hehtaarilla, ja runkojen läpimitta on vähintään  
7 cm, paitsi tammella (Quercus robur) vähintään 20 cm. 
Jalopuulehtoihin luetaan myös kohteet, joilla 20 rungon 
vaatimus ei täyty, mutta jalojen lehtipuiden tilavuus on 
yli 5 m3/ha ja keskiläpimitta vähintään 20 cm. Jalopuu-
lehdot jakautuvat vallitsevan jalopuulajin mukaisesti 
lehmus-, tammi-, saarni-, vaahtera-, vuorijalava- ja ky-
näjalava- sekä pähkinäpensaslehtoihin. Pähkinäpen-
saslehdoissa on vähintään 2 metriä korkeita tai leveitä 
pähkinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä 
tai useampana lähekkäisenä ryhmänä. Mikäli useiden 
jalopuulajien tai pähkinäpensaan määrävaatimus täyt-
tyy samalla kohteella, kohde luokitellaan vallitsevan tai 
runsaimman jalopuulajin mukaan eikä pähkinäpensas-
lehdoksi.

Lehtoihin kohdistuvista häiriöistä yleisimmät ovat 
puustokuolemat, joita eri eliölajit aiheuttavat puuston 
ikääntyessä, sekä myrskyt, kuivemmissa lehdoissa toi-
sinaan myös metsäpalot. Puusto uudistuu häiriöiden 
aiheuttamiin aukkoihin. Varsinkin kuusi (Picea abies) ja 
lehmus (Tilia cordata), mutta myös vaahtera (Acer pla
tanoides) ja tammi uudistuvat muun puuston allekin. 
Luonnontilaisissa lehdoissa lahopuuta on runsaasti ja se 
on vaihtelevaa kooltaan, puulajeiltaan ja lahoasteiltaan. 
Pohjois-Suomen lehdoissa lahopuumäärät ovat luontai-
sesti eteläisiä lehtoja vähäisempiä. 

Lehdot ovat runsaslajisimpia metsiämme. Lajiston 
runsaus näkyy sekä kasvistossa että eläimistössä. Leh-
tokasvillisuuden kerroksellisuus ja monipuolisuus tar-
joavatkin vaihtelevan ja lukuisille eliölajeille soveliaan 
ympäristön. Lehtomullan emäksisyyden ja ravinteisuu-
den ansiosta maaperässä viihtyy monilukuinen hajotta-
jaeliöstö. Etenkin jalojen lehtipuiden esiintyminen hei-
jastuu lajistoon, erityisesti selkärangattomiin eläimiin, 
sieniin, sammaliin ja jäkäliin.
Maantieteellinen vaihtelu: Ks. taulukko 7.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Lehdot rajautu-
vat ravinteisuudeltaan lehtomaisiin kankaisiin sekä kos-
teudeltaan lehtokorpiin ja tulvametsiin. Lehdot rajautu-
vat perinnebiotoopeista useimmiten metsälaitumiin, ha-
kamaihin sekä kosteisiin ja tuoreisiin niittyihin. Harjujen 
valorinteillä sijaitsevat lehdot liittyvät harjumetsiin. 

Esiintyminen: Lehtoja on koko maassa, 
mutta niiden esiintyminen painottuu 
lounaisrannikon hemiboreaaliselle eli 
tammivyöhykkeelle ja eri puolilla maa-
ta sijaitsevien lehtokeskusten alueelle. 
Lehdot ovat selvästi harvinaisempia 
Pohjois- kuin Etelä-Suomessa. 
Uhanalaistumisen syyt: Pellonraivaus, 

metsätalous kokonaisuudessaan (metsien puulajisuhtei-
den muutokset, lahopuun väheneminen, metsien ikära-
kenteen muutokset, metsien uudistamis- ja hoitotoimen-
piteet), ojitukset, rakentaminen.

Uhkatekijät: Metsätalous kokonaisuudessaan (metsien 
puulajisuhteiden muutokset, lahopuun väheneminen, 
metsien ikärakenteen muutokset, metsien uudistamis- ja 
hoitotoimenpiteet), ojitukset, vieraslajit, rakentaminen.
Arvioinnin perusteet: Uhanalaisuusarviointi tehtiin 
jalopuulehdoissa sekä määrän että laadun perusteella. 
Sen sijaan muiden lehtoluontotyyppien uhanalaisuus 
arvioitiin vain laadun perusteella, koska tiedot lehtojen 
määristä eri ajanjaksoina olivat hyvin ristiriitaiset.

Lehtojen laadun arvioidaan heikenneen voimakkaas-
ti viimeisten 50 vuoden aikana. Kehityksen arvellaan 
jatkuvan muuttumattomana huolimatta metsätalouden 
muuttuneista metsänkäsittelyistä ja suojeluasteen nou-
susta, sillä nykyiset lehdot ovat rippeitä alkuperäisestä 
pinta-alasta, ja lajiston uhanalaistumiskehitys jatkuu yhä 
lehdoissa sukupuuttovelan vuoksi. Uhanalaisuusarvio-
ta ei ole kuitenkaan korotettu tulevan kehityksen takia. 
Lehtojen laadun arvioidaan heikentyneen voimakkaasti 
jo ennen 1950-lukua, mutta muutos ei ole kokonaisuute-
na kuitenkaan niin voimakas, että uhanalaisuusarviota 
olisi korotettu sen takia.

Lehtojen laatu on heikentynyt varsinkin Etelä-Suo-
messa, mutta myös Pohjois-Suomessa lähinnä metsä-
talouden takia. Maanmuokkaus, joka on ollut ja on yhä 
tavallista, vaikuttaa maaperäeliöstön koostumukseen, 
häiritsee hajotustoimintaa ja sekoittaa mullan kivennäis-
maahan eli sotkee lehdon maannoksen. Lehdoistamme 
15 % on joko äestetty, aurattu tai mätästetty. Metsänkas-
vatuksessa suositaan kuusta, joka neulaskarikkeellaan 
happamoittaa lehtojen maaperää, joka luontaisesti on 
vain lievästi hapanta. Kuusen suosiminen johtaa myös 
lehtipuuston, puulajien ja metsän valoisuuden vähen-
tymiseen. Kuivissa lehdoissa puolestaan suositaan 
mäntyä. Muutos on ollut rajuin lehtipuuvaltaisissa leh-
doissa. Nykyään maamme lehdoista lähes kolmannes 
on jo havupuuvaltaisia. Metsätaloustoimenpiteet ja nii-
den seuraukset (muokkaus, puulajimuutokset, maape-
rän happamoituminen ja valoisuuden vähentyminen) 
muuttavat lehtometsän pohja- ja kenttäkerroksen lajistoa 
merkittävästi. Jalopuuston määrä sekapuuna on vähen-
tynyt, ja osittain jalopuita on jo niin vähän, että niiden 
suvullinen lisääntyminen on vaikeaa. Näin on etenkin 
kynäjalavalla (Ulmus laevis) ja lehmuksella, mutta jossain 
määrin tammella sekä myös pähkinäpensaalla (Corylus 
avellana).

Metsätalouden takia myös puuston ja pensaston ker-
roksellisuus on vähentynyt. Lehtometsän päätehakkuut 
puolestaan ehkäisevät puuston ikääntymisen. Myös 
muut lehtometsien hakkuut vähentävät muodostuvan 
lahopuun määrää ja myös laatua. Lehdoissamme on la-
hopuuta keskimäärin 3,4 m3/ha. Kosteimpia lehtoja oji-
tus on muuttanut ratkaisevasti, sillä maamme lehdoista 
on ojitettu 28 %.

Monet lehtometsien eliölajit ovat varsin erikoistu-
neita. Metsätalouden takia monet niistä ovat nykyään 
harvalukuisia, sillä vanhojen lehtometsien puute, puu-
lajimuutokset (etenkin jalopuiden vähentyminen Etelä-
Suomessa), maanmuokkaukset, ojitukset, valoisuuden 
vähentyminen sekä lahopuun määrän ja laadun vähen-
tyminen heijastuvat voimakkaimmin lajistoon. Lehtojen 
aiempi raivaus maatalouskäyttöön on pirstonut pahasti 
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Etelä-Suomi Pohjois-Suomi

Hemiboreaalinen Eteläboreaalinen 
(vuokkovyöhyke)

Eteläboreaalinen 
(muut lohkot)

Keskiboreaalinen Pohjoisboreaalinen

K
ui

va
t 

le
hd

o
t Keski-

ravinteiset
Puolukka-lillukkatyyppi 
(VRT)

Puolukka-lillukkatyyppi 
(VRT)

Puolukka-lillukkatyyppi 
(VRT)

Puolukka-lillukkatyyppi 
(VRT)1

Metsäkurjenpolvi-
puolukkatyyppi (GVT)1

Puolukka-lillukkatyyppi 
(VRT)1

Metsäkurjenpolvi-
puolukkatyyppi (GVT)1Runsas-

ravinteiset 2

Nuokkuhelmikkä-
linnunhernetyyppi 
(MeLat)

Nuokkuhelmikkä-
linnunhernetyyppi 
(MeLat)

Nuokkuhelmikkä-
linnunhernetyyppi 
(MeLat)

Tu
o

re
et

 le
hd

o
t

Keski-
ravinteiset 3

Käenkaali-oravanmarja-
tyyppi (OMaT)

Käenkaali-oravanmarja-
tyyppi (OMaT)

Käenkaali-oravanmarja-
tyyppi (OMaT)

Kurjenpolvi-käenkaali-
oravanmarjatyyppi 
(GOMaT)

Kurjenpolvi-imarretyyppi 
(GDT)

Puna-ailakkityyppi 
(LT)

Puna-ailakkityyppi 
(LT)

Puna-ailakkityyppi 
(LT)

Puna-ailakkityyppi 
(LT)

Puna-ailakki-ukonputki-
kyläkellukkatyyppi 
(LHerGeuT)

Runsas-
ravinteiset 4

Sinivuokko-käenkaali-
tyyppi (HeOT)

Sinivuokko-käenkaali-
tyyppi (HeOT) 5

Käenkaali-lillukkatyyppi 
(ORT)

Metsäkurjenpolvi-
käenkaali-lillukkatyyppi 
(GORT)

Metsäkurjenpolvityyppi 
(GT)

Imikkä-lehto-orvokki-
tyyppi (PuViT)

Imikkä-lehto-orvokki-
tyyppi (PuViT)

Vuohenputkityyppi 
(AegT)

Vuohenputkityyppi 
(AegT)

Vuohenputkityyppi 
(AegT)

Kiurunkannus-vuohen-
putkityyppi (CorAegT)

K
o

st
ea

t 
le

hd
o

t 
6

Keski-
ravinteiset

Hiirenporras-käenkaali-
tyyppi (AthOT)

Hiirenporras-käenkaali-
tyyppi (AthOT)

Hiirenporras-isoalvejuuri-
tyyppi (AthAssT)

Hiirenporras-isoalve- 
juurityyppi (AthAssT)

Hiirenporras-isoalvejuuri-
tyyppi (AthAssT)

Pohjansinivalvattityyppi 
(CiT)

Runsas-
ravinteiset

Kotkansiipityyppi 
(MattT)

Kotkansiipityyppi 
(MattT)

Kotkansiipityyppi  
(MattT)

Kotkansiipityyppi 
(MattT)

Kotkansiipityyppi  
(MattT)

Myyränporrastyyppi 
(DiplT)

Käenkaali-mesiangervo-
tyyppi (OFiT)

Käenkaali-mesiangervo-
tyyppi (OFiT)

Käenkaali-mesiangervo-
tyyppi (OFiT)

Metsäkurjenpolvi- 
käenkaali-mesiangervo-
tyyppi (GOFiT)

Metsäkurjenpolvi-
mesiangervotyyppi 
(GFiT)

Ukonhattutyyppi (AT)7

 
1  Keski- ja pohjoisboreaalisella alavyöhykkeellä kuivat lehdot ovat harvinaisia, eikä puolukka-lillukkatyyppiä (VRT) ja metsäkurjenpolvi-puoluk-

katyyppiä (GVT) ole kuvattu riittävän tarkasti ravinteisuuden määrittämistä varten. 
2   Taulukossa mainittujen lisäksi maarianverijuuri-mäkimeiramityyppi (AgrOregT) ja karvasputki-metsäapilatyyppi (LasTrifT) esiintyvät harvinaisina 

hemiboreaalisen vyöhykkeen kuivissa kalkkivaikutteisissa lehdoissa. 
3   Puna-ailakki-ukonputki-kyläkellukkatyyppi (LHerGeuT) on harvinainen kalkkivaikutteinen tyyppi hemiboreaalisella vyöhykkeellä.
4   Taulukossa mainittujen lisäksi hammasjuuri-linnunhernetyyppi (DentLaT) ja haavayrttityyppi (SaT) ovat harvinaisia kalkkivaikutteisia tyyppejä 

hemiboreaalisella vyöhykkeellä.
5     Sinivuokko-käenkaalityypin (HeOT) lehtoryhmän erikseen kuvattuja tyyppejä vuokkovyöhykkeellä ovat alvejuuri-sinivuokkotyyppi (DrHeOT) 

ja lillukka-sinivuokkotyyppi (RHeT).
6    Saniaistyyppi (FT) on suurten saniaisten vallitsema kosteiden lehtojen kasvupaikkatyyppiryhmä, joka kattaa sekä keski- että runsasravinteiset 

saniaistyypit.
7  Ukonhattutyyppi (AT) on Pohjois-Karjalassa harvinaisena esiintyvä suurruohoinen lehtotyyppi.

Taulukko 7. Lehtokasvillisuustyyppien ja niiden rinnakkaistyyppien esiintyminen eri lehtoluontotyypeillä metsäkasvillisuusvyöhykkeit-
täin Etelä- ja Pohjois-Suomessa. 
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Taulukoiden ja karttojen selitteet takasisäkannessa

M
etsät

lehtojamme, millä on heikentävä vaikutus lehtolajis-
toon. Maamme uhanalaisista lajeista runsas viidennes 
(317 lajia) on ensisijaisesti lehtojen eliöitä. Uhanalaisten 
lajien osuus on Etelä-Suomessa suurempi kuin Pohjois-
Suomessa. Vanhoissa lehtometsissä uhanalaisten lajien 
osuus on suurin.

Viime vuosina myös vieraslajit kuten jättipalsami (Im
patiens glandulifera), jättiputket (mm. Heracleum mantegaz
zianum ja H. persicum) ja lupiini (Lupinus polyphyllus) ovat 
alkaneet vallata elintilaa lehdoista alkuperäisen eliöstön 
kustannuksella. 

Ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset lehtojen laa-
dussa ovat selvästi suuremmat Etelä- kuin Pohjois-Suo-
messa. Lehdoista on suojeltu Etelä-Suomessa (ei sisällä 
Ahvenanmaata) 5 % ja Pohjois-Suomessa 57 %.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Pääosa sisäl-
tyy luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Heik-
kolaatuiset harjuilla sijaitsevat lehdot luetaan luonto-
tyyppiin harjumetsät (9060). Runsasjalopuustoisimmat 
jalopuulehdot sisältyvät luontotyyppiin jalopuumetsät 
(9020). Louhikoissa tai jyrkillä rinteillä sijaitsevat, leh-
musta tai vaahteraa kasvavat jalopuulehdot sisältyvät 
luontodirektiivin luontotyyppiin raviini ja rinnelehdot 
(9180). 

Jalopuulehdot sisältyvät osittain luonnonsuojelulain 
luontotyyppiin jalopuumetsiköt. Pähkinäpensaslehdot 
vastaavat luonnonsuojelulain luontotyyppiä pähkinä
pensaslehdot. 

Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön rehevät lehtolaikut.

5.1.1 

Jalopuulehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 2 - EN
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 3 2 - EN

Luonnehdinta: Jalopuulehdot ovat yleensä sekapuustoi-
sia lehtoja, joissa on jaloja lehtipuita vähintään 20 run-
koa hehtaarilla ja runkojen läpimitta on vähintään 7 cm, 
paitsi tammella (Quercus robur) vähintään 20 cm. Jalo-
puulehtoihin luetaan myös kohteet, joilla 20 rungon vaa-
timus ei täyty, mutta jalojen lehtipuiden tilavuus on yli  
5 m3/ha ja keskiläpimitta vähintään 20 cm. Jalopuulehdot 
jakautuvat vallitsevan jalopuulajin mukaisesti lehmus-, 
tammi-, saarni-, vaahtera-, vuorijalava- ja kynäjalava- se-
kä pähkinäpensaslehtoihin. Pähkinäpensaslehdoissa on 
vähintään 2 metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita 
(Corylus avellana) vähintään 20 kpl hehtaarilla yhtenä 
tai useampana lähekkäisenä ryhmänä. Mikäli useiden 
jalopuulajien tai pähkinäpensaan määrävaatimus täyt-
tyy samalla kohteella, kohde luokitellaan vallitsevan tai 
runsaimman jalopuulajin mukaan eikä pähkinäpensas-
lehdoksi.

Jalopuustoisissa lehdoissa maannos on ravinteista, 
pintaosiltaan rakeista, vain lievästi hapanta (pH 6–7) 
lehtomultaa. Maan pintakerroksen eloperäinen aines 
on sekoittunut kivennäismaahan kuohkeaksi mullaksi, 
jonka savi- ja humushiukkaset pidättävät tehokkaasti 

ravinteita. Huuhtoutuminen on vähäistä sekä multa- että 
kivennäismaakerroksesta. Jalot puulajit muokkaavat ka-
rikkeellaan esiintymismetsikköään. Lehtomullan emäk-
sisyyden ja ravinteisuuden ansiosta maaperässä viihtyy 
monilukuinen hajottajaeliöstö. 

Sammalkerros on runsasravinteisilla paikoilla runsas 
ja koostumukseltaan vaihteleva. Pohjakerros on yleensä 
aukkoinen, mutta kuusettumisen myötä tiivistyvä. Ylei-
simpiä sammalia ovat suikerosammalet (Brachythecium 
spp.), lehväsammalet (Plagiomnium spp.), nokkasamma-
let (Eurhynchium spp.) ja ruusukesammal (Rhodobryum 
roseum). Jäkälät yleensä puuttuvat, mutta kariketta on 
runsaasti.

Kuivat jalopuulehdot ovat yleensä nuokkuhelmik-
kä-linnunhernelehtoja (MeLaT), joiden luonnehtijalajeja 
ovat nimilajien eli nuokkuhelmikän (Melica nutans) ja 
kevätlinnunherneen (Lathyrus vernus) ohella sormisara 
(Carex digitata), kielo (Convallaria majalis), mäkilehtoluste 
(Brachypodium pinnatum), mustalinnunherne (Lathyrus 
niger), metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea) ja met-
säorvokki (Viola riviniana). 

Tuoreet jalopuulehdot kuuluvat useimmiten imikkä-
lehto-orvokkilehtoihin (PuViT) tai sinivuokko-käenkaa-
lilehtoihin (HeOT). Niiden luonteenomaisimpia ruoho-
ja ja heiniä ovat imikkä (Pulmonaria obscura), käenkaali 
(Oxalis acetosella), lehto-orvokki (Viola mirabilis), musta-
konnanmarja (Actaea spicata), vuohenputki (Aegopodium 
podagraria), sinivuokko (Hepatica nobilis), keltavuokko 
(Anemone ranunculoides), valkovuokko (Anemone nemo
rosa) ja lehtotesma (Milium effusum). Kasvilajien määrä 
ja vaihtelu on suurta, ja vaateliaimpiakin lajeja, kuten 
pesäjuuri (Neottia nidusavis) ja lehtoneidonvaippa (Epi
pactis helleborine), voi kasvaa runsaina.

Pensaita on yleensä runsaasti, ja tavallisimmat lajit 
ovat näsiä (Daphne mezereum), taikinamarja (Ribes alpi
num), lehtokuusama (Lonicera xylosteum), vadelma (Ru
bus idaeus) ja pähkinäpensas. 

Jalopuustoisissa lehdoissa puusto on vaihtelevaa se-
kä lajistoltaan että ikärakenteeltaan. Latvustot ja leh-
västö ovat monikerroksellisia. Kuusi (Picea abies) on 
useimmiten levinnyt sekapuustoisiin jalopuulehtoihin. 
Vähintään sekapuina kasvavat usein haapa (Populus 
tremula), raita (Salix caprea), koivut (Betula spp.), har-
maaleppä (Alnus incana) tai mikä tahansa jaloista leh-
tipuistamme. 

Kolopuita ja lahoavaa puustoa on edustavissa jalo-
puulehdoissa paljon. Jalopuun runkoa pitkin valuva 
vesi on ravinteikasta, mikä suosii niin epifyyttikasvien 
kuin nilviäisten ja muiden selkärangattomien eläinten 
esiintymistä. Monilajinen jalopuustoinen lehto tuottaa 
muhevan karikekerroksen hajottajien ja kasvillisuuden 
käyttöön. 

Jalopuihin on sitoutunut suuri joukko vaateliasta ja 
harvinaista eliöstöä. Jalojen lehtipuiden runsaus ja laatu 
heijastuvat suoraan jalopuista riippuvaisten lajien esiin-
tymiseen, etenkin selkärangattomiin eläimiin, sieniin, 
sammaliin ja jäkäliin. Jalopuut tarjoavat monipuolisen 
elinympäristön ja useita erilaisille lajeille sopivia pien-
ympäristöjä pitkäikäisyytensä, kukkiensa ja siementen-
sä, kuorensa ja valuvesiensä sekä runkonsa koloisuuden 
ja lahovaiheiden ansiosta. 
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Maantieteellinen vaihtelu: Lajisto vaihtelee levinnei-
syytensä puitteissa (ks. myös taulukko 7). 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Jalopuulehdot 
rajautuvat useimmiten muihin lehtoihin ja paikoin jalo-
puustoisiin kangasmetsiin sekä puistomaisiin jalopuu-
kohteisiin tai perinnebiotooppeihin (niittyihin, hakamai-
hin, metsälaitumiin ja harvinaisiin lehtoniittyihin). Monet 
saariston lehtoniityt ja sisämaan hakamaat ovat palautu-
massa jalopuumetsiköiksi umpeenkasvun myötä. 

Esiintyminen: Jalopuulehtojen esiinty-
minen noudattelee jalopuiden levinnei-
syysrajoja. Tammilehtoja tavataan vain 
etelärannikon tuntumassa hemiboreaa-
lisella eli tammivyöhykkeellä. Laajin 
esiintymisalue on lehmuslehdoilla, joita 
esiintyy suurimmassa osassa eteläbore-
aalista vyöhykettä aina Kuopion kor-

keudelle asti. Myös vaahteraa (Acer platanoides) esiintyy 
eteläboreaalisella vyöhykkeellä laajalti, mutta harvoin 
vallitsevana puuna. Kynäjalavalehtojen esiintymisalue 
on suppein ja rajoittuu Hämeen ja Pirkanmaan järvien 
rantamille. Vuorijalava- ja saarnilehtoja on harvinaisina 
maamme lounaisosissa. Pähkinäpensaslehtoja tavataan 
eteläboreaalisella vuokkovyöhykkeellä, eniten läntisellä 
Uudellamaalla ja Hämeessä. Suurin osa jalopuulehdois-
ta on lehmuslehtoja. Esiintymien keskikoko on arviolta 
0,5–4 hehtaaria. Jalopuulehtoja arvioidaan olevan koko 
maassa (puuttuvat Pohjois-Suomesta) lähes 3 000 heh-
taaria, mistä Ahvenanmaalla on noin 200 hehtaaria. 
Uhanalaistumisen syyt: Pellonraivaus, metsätalous 
(metsien puulajisuhteiden muutokset, lahopuun vähene-
minen, metsien ikärakenteen muutokset), metsien uudis-
tamistoimenpiteet, rakentaminen, ojitus ja muu kuivatus, 
kuluminen, vesirakentaminen, niinen keruu ym. tarve-
puun käyttö, laivanrakennus, jalopuutaimien siirtely.
Uhkatekijät: Metsätalous kokonaisuudessaan (metsi-
en puulajisuhteiden muutokset, metsien ikärakenteen 
muutokset, lahopuun väheneminen, metsien uudista-
mis- ja hoitotoimenpiteet), rakentaminen, kuluminen, 
vieraslajit, puutteelliset rauhoitusmääräykset, väärän-
lainen hoito, jalopuutaimien siirtely.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
jalopuulehtojen määrän arvioidaan vähentyneen 30– 
50 % metsätalouden tehostumisen vuoksi. Suurin muu-
tos eli rehevien lehtojen raivaus niityiksi, pelloiksi ja 
laidunmaiksi on tapahtunut jo aiemmin. Myös rakenta-
minen ja niinen keruu ovat vaikuttaneet määrän vähe-
nemiseen jo varhain. Määrän väheneminen on nykyisin 
pysähtynyt. Jalopuulehtojen suojeluaste on korkea, ja ne 
otetaan maankäytössä hyvin huomioon. Viime aikojen 
säädösparannukset tai mahdollinen jalopuiden lisäänty-
minen ilmastonmuutoksen myötä eivät ole lieventäneet 
uhanalaisuusarviota, koska selkeää näyttöä tilanteen 
paranemisesta ei vielä ole.

Myös jalopuulehtojen laatu on heikentynyt erittäin 
voimakkaasti viimeisten 50 vuoden aikana. Lehtoin-
ventoinneissa 1980-luvulla ja luonnonsuojelulain luon-
totyyppi-inventoinneissa 2000-luvulla vain pieni osa 
jalopuulehtojen esiintymistä on ollut edustavia tai luon-
nontilaisia, sen sijaan huomattava osa on ollut heiken-
tyneitä. Nykyisin kuusen osuus on suuri ja varjoisuus 
voimakasta, jalopuuston runkoluku ja runkojen läpimitta 

ovat pieniä, puusto on suhteellisen nuorta ja lahopuun 
määrä on vähäinen. Monet pienet, eristyneet esiintymät 
ovat tuhoutumassa, sillä kuusi tukahduttaa ne. Monet 
kohteet eivät täytä luonnonsuojelu- tai metsälain kritee-
rejä luonnontilaisuudesta tai runkomäärästä. Jalopuiden 
uudistuminen on usein heikkoa ja lahopuun muodostus 
hidasta. Metsiköt ja jalopuupopulaatiot ovat pieniä ja 
erillisiä. Parhaat lehdot on pilattu jo varhain, ja pienten 
säilyneiden kohteiden laatu heikkenee jatkuvasti mm. 
kohteiden ympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältää luonto-
direktiivin luontotyypit jalopuumetsät (9020) sekä raviini 
ja rinnelehdot (9180). Vähiten jalopuustoinen osa sisältyy 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Sisältyy 
pääosin luonnonsuojelulain luontotyyppiin jalopuumetsi
köt. Osa sisältyy luonnonsuojelulain luontotyyppiin päh
kinäpensaslehdot. Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön rehevät lehtolaikut. 

5.1.1.1 

Lehmuslehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 2 - EN
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 3 2 - EN

Kammiovuori, Sysmä. Kuva: Petri Ahlroth

Luonnehdinta: Jalopuustoiset lehmusta (Tilia cordata) 
kasvavat lehdot esiintyvät usein moreenimaiden ja har-
jujen keskirinteillä, kalliojyrkänteiden reunoilla ja juurilla, 
jopa jyrkänteiden ja lohkareikkojen päällä (usein lämpö-
kausien aikaisen muinaisen rantaviivan korkeudella), pii-
lopurojen ja vesistöjen rannoilla sekä sisävesien saarissa.

Lehmuksen karike on emäksistä ja nopeasti hajoavaa. 
Lehtomullan emäksisyyden ja ravinteisuuden ansiosta 
maaperässä viihtyy monilukuinen hajottajaeliöstö. Mul-
tamaiden lisäksi lehmus viihtyy myös runsaasti savea 
sisältävillä mailla. 

Kuivat, runsasravinteiset lehmuslehdot edustavat 
nuokkuhelmikkä-linnunhernelehtoja (MeLaT). Tuoreet, 
keskiravinteiset lehmuslehdot kuuluvat käenkaali-ora-
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vanmarjalehtoihin (OMaT). Runsasravinteisissa tuo-
reissa lehmuslehdoissa valtalajit vaihtelevat paljon, ja 
yhtenäistä kuvaavaa tyyppinimeä on mahdotonta antaa. 
Selkein lehmuslehtojen ravinteinen kasvillisuustyyppi 
on etenkin Hämeessä tavattava imikkä-lehto-orvokki-
lehto (PuViT). Muutoin kasvillisuutta voidaan kutsua 
muiden runsasravinteisten tuoreiden lehtojen tapaan 
lähinnä sinivuokko-käenkaalilehdoksi (HeOT). 

Lehmusta kasvavissa jalopuustoissa lehdoissa luon-
teenomaisimpia ruohoja ja heiniä ovat imikkä (Pulmo
naria obscura), käenkaali (Oxalis acetosella), lehto-orvok-
ki (Viola mirabilis), mustakonnanmarja (Actaea spicata), 
vuohenputki (Aegopodium podagraria), sinivuokko (He
patica nobilis), keltavuokko (Anemone ranunculoides), 
valkovuokko (A. nemorosa), kevätlinnunherne (Lathyrus 
vernus), lehtotesma (Milium effusum) ja mäkilehtoluste 
(Brachypodium pinnatum).

Lehmuslehdoissa lehmuksen tilavuus on suurin jalo-
puiden tilavuudesta. Puustossa on rannikolla yleisimmin 
myös tammea (Quercus robur), muualla pähkinäpensasta 
(Corylus avellana), vaahteraa (Acer platanoides), kuusta (Pi
cea abies), mäntyä (Pinus sylvestris) ja paikoin myös jalavia 
(Ulmus spp.). Lehmus vesoo herkästi, mutta uudistumi-
nen siemenestä edellyttää lämpimiä ja pitkiä kesiä. 

Lehmuksen runkoa pitkin valuva vesi on ravinteikas-
ta ja suosii niin epifyyttikasvien kuin nilviäisten ja mui-
den selkärangattomien eläinten esiintymistä. Jalopuista 
riippuvaisten eliölajien toiseksi suosituin isäntäpuu on 
lehmus, johon erikoistuneita eliölajeja on maassamme 
useita kymmeniä. Uhanalaisiksi on luokiteltu muutama 
kymmenen lehmuksen eliölajia. Selkärangattomista eläi-
mistä etenkin nilviäiset ja eräät kovakuoriaiset suosivat 
lehmusta. Maahan pudonneissa lehmuksen oksissa voi ta-
vata mm. niinijääriä (Stenostola dubia), pärnäjääriä (Oplosia 
cinerea) tai lehmuksenoksajääriä (Exocentrus lusitanus). 
Maantieteellinen vaihtelu: Lehmus ja muut jalopuut 
sekä pähkinäpensas esiintyvät lehmuslehdoissa etenkin 
hemiboreaalisella tammi- ja eteläboreaalisella vuokko-
vyöhykkeellä. Lajisto vaihtelee luontaisen levinneisyy-
tensä mukaan. Rehevimmät, laajimmat, kasvillisuudel-
taan vaihtelevimmat sekä runsaslajisimmat lehmusleh-
don variantit tavataan lounaisimmista osista maatamme 
ja Etelä-Hämeestä Hämeen lehtokeskuksen alueelta. Ka-
rummat, pienemmät ja yksipuolisimmat variantit esiin-
tyvät eteläboreaalisen vyöhykkeen itä- ja pohjoisrajoilla 
Kuopion lehtokeskuksessa ja Keski-Suomessa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Lehmuslehdot 
rajautuvat muihin (etenkin kuiviin ja tuoreisiin) lehtoi-
hin, jalopuustoisiin kangasmetsiin ja puistomaisesti 
hoidettuihin jalopuumetsiin sekä toisinaan erilaisiin 
laitumiin.

Esiintyminen: Lehmuslehtojen esiinty-
minen noudattelee lehmuksen levinnei-
syysrajoja, joten niitä esiintyy hemi- ja 
eteläboreaalisella metsäkasvillisuusvyö-
hykkeellä. Pääosa jalopuulehdoista on 
lehmuslehtoja. Esiintymien keskikoko on 
arviolta 0,5–4 hehtaaria. Lehmuslehtoja 
arvioidaan olevan Ahvenanmaalla noin 

40 hehtaaria ja kaikkiaan Etelä-Suomessa 800–1 200 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Pelloksi raivaus, metsätalo-
ustoimet (kuusen viljely ja kuusta suosiva metsänhoito, 

hakkuut ja niiden vaikutus puuston lahopuumääriin ja 
ikärakenteeseen), rakentaminen, niinen keruu ym. tar-
vepuukäyttö, kuluminen.
Uhkatekijät: Metsätalous (metsien puulajisuhteiden 
muutokset, metsien ikärakenteen muutokset, lahopuun 
väheneminen, metsien uudistamis- ja hoitotoimenpi-
teet), rakentaminen.
Arvioinnin perusteet: Metsätalouden tehostumisen 
vuoksi lehmuslehdot ovat vähentyneet arviolta 20– 
50 % viimeisten 50 vuoden aikana. Lehmuslehtoja on 
kuusetettu ja lehmusta hävitetty. Varsinainen romahdus 
on kuitenkin tapahtunut jo aikaisemmin pellonraiva-
uksen, rakentamisen ja niinen keruun takia. Nykyään 
lehmuslehtojen määrän ei enää arvioida vähenevän. Vä-
henemisen loppuminen ja mahdollinen ilmastonmuu-
toksen lehmuslehtoja lisäävä vaikutus eivät ole lieven-
täneet uhanalaisuusarviota ennen kuin vaikutuksista on 
selvää näyttöä.

Lehmuslehtojen laatu on heikentynyt viimeisten 50 
vuoden aikana selvästi, mikä on todettu lehtoinventoin-
neissa 1980-luvulla ja luonnonsuojelulain luontotyyppi-
inventoinneissa 2000-luvulla. Inventoinneissa vain pieni 
osa esiintymistä on ollut edustavia tai luonnontilaisia 
ja huomattava osa heikentyneitä. Nykyisin lehmusleh-
doissa kuusen osuus on suuri, varjoisuus voimakasta 
ja jalopuuston runkoluku vähäinen. Lisäksi lehmuksen 
rungot ovat pieniä ja suhteellisen nuoria ja lahopuuta 
on vähän. Monet pienet, eristyneet esiintymät ovat tu-
houtumassa, sillä kuusi tukahduttaa ne. Monet kohteet 
eivät täytä luonnonsuojelu- ja metsälain kriteerejä luon-
nontilaisuudesta tai runkomäärästä. Lehmuksen uudis-
tuminen on heikkoa ja metsiköt sekä lehmuspopulaatiot 
ovat pieniä ja erillisiä. Myös lahopuun muodostus on 
hidasta. Lehmuslehdon lajeista monet ovat nykyisin 
uhanalaisia. Uhanalaisten lajien häviämisiä on todettu 
lehmuslehtojen esiintymisen raja-alueilta viimeisten 50 
vuoden aikana. Parhaat lehdot on pilattu jo ennen 1950-
lukua, ja pienten säilyneiden kohteiden laatu heikkenee 
jatkuvasti. Ennen 1950-lukua tapahtunut heikkeneminen 
on korottanut uhanalaisuusarviota. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Jalopuustoi-
simmat sisältyvät luontodirektiivin luontotyyppiin ja
lopuumetsät (9020). Vähemmän jalopuustoiset sisältyvät 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050), paitsi lou-
hikoissa tai jyrkillä rinteillä sijaitsevat sisältyvät tyyppiin 
raviini ja rinnelehdot (9180). Sisältyy luonnonsuojelulain 
luontotyyppiin jalopuumetsiköt. Voi sisältyä metsälain 
erityisen tärkeään elinympäristöön rehevät lehtolaikut. 

5.1.1.2 

Pähkinälehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 2 - EN
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 3 2 - EN

Luonnehdinta: Jalopuustoiset pähkinäpensasta (Corylus 
avellana) kasvavat lehdot esiintyvät yleensä kuivahkolla 
tai tuoreella, rehevällä maaperällä. Maaperä on yleensä 
moreenia, johon on voinut sekoittua hietaa tai savea, ja se 
voi olla hyvinkin kivikkoista. Pähkinälehdot sijaitsevat 
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usein vesistöjen tuntumassa rinteillä muinaisen ranta-
viivan korkeudella tai kallionaluslehtoina. 

Luonteenomaisimpia ruohoja ja heiniä ovat kuivis-
sa pähkinälehdoissa nuokkuhelmikkä (Melica nutans), 
kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), sormisara (Carex 
digitata), kielo (Convallaria majalis) ja pystylehtoluste 
(Brachypodium pinnatum), tuoreissa pähkinälehdois-
sa puolestaan imikkä (Pulmonaria obscura), käenkaali 
(Oxalis acetosella), lehto-orvokki (Viola mirabilis), musta-
konnanmarja (Actaea spicata), vuohenputki (Aegopodium 
podagraria), sinivuokko (Hepatica nobilis), keltavuokko 
(Anemone ranunculoides), valkovuokko (A. nemorosa) ja 
lehtotesma (Milium effusum). Kasvilajien määrä ja vaihte-
lu on suurta, ja vaateliaita lajeja kuten pesäjuurta (Neottia 
nidusavis), lehtoneidonvaippaa (Epipactis helleborine) ja 
suomukkaa (Lathraea squamaria) kasvaa runsasravintei-
silla kohteilla.

Pähkinälehdoissa on pensaita yleensä runsaasti, ja 
tavallisimmat lajit ovat näsiä (Daphne mezereum), taiki-
namarja (Ribes alpinum) ja lehtokuusama (Lonicera xylos
teum). Suotuisilla kasvupaikoilla pähkinä voi muodostaa 
laajoja ja tiheitä kasvustoja, jotka voivat olla myös melko 
varjoisia. Pähkinälehdoissa on vähintään 2 metriä kor-
keita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl heh-
taarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä. 
Jos lisäksi jalopuiden koko ja määrävaatimus täyttyy, 
kyseessä on valtajalopuun mukaan nimetty metsä, ei 
pähkinälehto. Pähkinäpensaslehdoissa jalopuita on siten 
aina vähemmän kuin 20 runkoa (läpimitta vähintään 
7 cm, paitsi tammella vähintään 20 cm) hehtaarilla ja 
jalojen lehtipuiden tilavuus on korkeintaan 5 m3/ha kes-
kiläpimitaltaan vähintään 20 cm suuruisia jalopuita.

Pähkinälehdot ovat enimmäkseen sekapuustoisia, ja 
kuusi (Picea abies) on useimmiten levinnyt niihin. Toi-
saalta tiheä ja hyväkasvuinen pähkinäpensaikko hidas-
taa kuusen tunkeutumista lehtoon. Vallitseva puusto voi 
olla havu- tai lehtipuustoa. Sekapuina kasvavat usein 
haapa (Populus tremula), raita (Salix caprea), koivu (Betula 
spp.), harmaaleppä (Alnus incana) sekä paikoin lehmus 

(Tilia cordata) ja vaahtera (Acer platanoides), Lounais-
Suomessa myös tammi (Quercus robur) ja jalavat (Ul
mus spp.). Pähkinä edellyttää hyviä valaistusolosuhteita 
kasvaakseen suureksi ja kukkiakseen, joten parhaissa 
pähkinälehdoissa puusto ei ole kovin tiheä. 

Pähkinälehdoissa kolopuita ja lahoavaa puustoa on 
paljon. Pähkinän uudistuminen tapahtuu sekä suvul-
lisesti että suvuttomasti. Pähkinäpensas tarvitsee run-
saasti valoa tuottaakseen itämiskykyisiä pähkinöitä. Se 
lisääntyy tehokkaasti myös juurivesoista. Uusille pai-
koille pähkinää levittävät tehokkaasti mm. närhi, päh-
kinähakki ja orava. 

Pähkinäpensaaseen on sitoutunut suuri joukko vaa-
teliasta ja harvinaista eliöstöä, ja näille lajeille tärkeitä 
ovat mm. vanhat, lahot ja osin maahan pudonneet rangat 
ja oksat. Esimerkkejä tyypillisistä ja vaateliaista pähki-
nälehdon lajeista eri eliöryhmissä ovat pähkinänkääpä 
(Dichomitus campestris), vuotikankääpä (Antrodiella ame
ricana), voikääpä (Antrodiella hoehnelii), etelänruoste-
kääpä (Phellinus ferruginosus), pähkinämittari (Asthena 
albulata) ja pähkinäkärsäkäs (Curculio nucum). Lahoissa 
pähkinän oksissa elää myös runsaasti lahopuusta riip-
puvaisia kovakuoriaislajeja kuten ruskojumi (Anobium 
rufipes), tammikatkiainen (Leiopus nebulosus) sekä pähki-
nän nahakoita (Stereum spp.) syöviä kääpiäisiä (Orthocis 
festivus). 
Maantieteellinen vaihtelu: Lajisto vaihtelee luontaisen 
levinneisyytensä mukaan.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pähkinälehdot 
rajautuvat muihin (etenkin kuiviin ja tuoreisiin) lehtoi-
hin, jalopuulehtoihin, jalopuustoisiin kangasmetsiin, 
puistomaisesti hoidettuihin jalopuumetsiin (puistomet-
siin) sekä puustoisiin perinnebiotooppeihin (hakamaat 
ja metsälaitumet). 

Esiintyminen: Pähkinälehtoja esiintyy 
jokseenkin harvinaisena koko tammi- ja 
vuokkovyöhykkeiden alueella, mutta 
yleisenä ja runsaana vain paikallisesti 
läntisellä Uudellamaalla, Varsinais-Suo-
messa sekä Etelä-Hämeen lehtokeskuk-
sessa. Pohjoisimmat esiintymät ovat 
Hämeen ja Keski-Karjalan lehtokeskuk-

sissa. Pähkinälehtojen keskikoko on 0,5–2 ha ja niiden 
kokonaisala on arviolta 800–1 000 ha, mistä Ahvenan-
maalla on noin 100 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Pelloksi raivaus, metsätalous 
(puulajisuhteiden muutokset, lahopuuston vähentymi-
nen ja puuston ikäsuhteiden muutokset), rakentaminen, 
umpeenkasvu laidunnuksen ja niiton loputtua, kulu-
minen.
Uhkatekijät: Metsätalous (metsien puulajisuhteiden 
muutokset, metsien ikärakenteen muutokset, lahopuun 
väheneminen, metsien uudistamis- ja hoitotoimenpi-
teet), rakentaminen, vääränlainen hoito. 
Arvioinnin perusteet: Pähkinälehdot ovat vähentyneet 
metsätalouden ja rakentamisen vuoksi 1950-luvulta 20–
50 % ja heikentyneet laadultaan voimakkaasti. Monet 
pähkinälehdot sijaitsevat pieninä sirpaleina asutuksen ja 
tiestön puristuksessa ja vaikutuspiirissä. Heikentymis-
kehitys on hidastunut ja tilanne on alkanut säädösten 
vuoksi parantua. Uhanalaisuusarviota ei ole kuitenkaan 

Karkalin luonnonpuisto, Karjalohja. Kuva: Marja Hokkanen
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lievennetty, koska selvää näyttöä pähkinälehtojen mää-
rän kasvusta tai laadun paranemisesta ei vielä ole. Päh-
kinälehtoja ei saa hoitaa pähkinäpensaita nuorentamalla. 
Vanhojen ja kuolleiden runkojen katkominen hävittää 
lähes kaikki rungoilla elävät lahopuuhyönteisten ja sien-
ten esiintymät. Uhanalaisuusarviota ei ole korotettu en-
nen 1950-lukua tapahtuneen vähenemisen vuoksi. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Vastaa luon-
nonsuojelulain luontotyyppiä pähkinäpensaslehdot. Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
rehevät lehtolaikut. 

5.1.1.3 

Tammilehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 1 - CR
Pohjois-Suomi      
Etelä-Suomi 2 1 - CR

Luonnehdinta: Tammea (Quercus robur) kasvavat kuivat 
ja pääosin tuoreet jalopuustoiset lehdot esiintyvät usein 
moreenimaiden kuivahkoilla rinteillä ja tyvillä, kalliojyr-
känteiden juurilla, peltoalueiden reunoilla, peltojen kivik-
koisten saarekkeiden reunoilla sekä vesistöjen rannoilla. 
Tammi kasvaa parhaiten syvillä savensekaisilla mailla.

Tammilehdoille luonteenomaisimmat ruohot ja heinät 
ovat vaateliaita lajeja kuten keltavuokko (Anemone ranun
culoides), lehtotesma (Milium effusum), pystylehtoluste 
(Brachypodium pinnatum), sudenmarja (Paris quadrifolia), 
lehtosinijuuri (Mercurialis perennis), hentokiurunkannus 
(Corydalis intermedia), lehtokielo (Polygonatum multiflo
rum), lehtoleinikki (Ranunculus cassubicus) ja hammas-
juuri (Dentaria bulbifera). Kasvilajien määrä ja vaihtelu 
on suurta, ja vaateliaita lajeja kasvaa runsaina. 

Tammi on jalopuista suosituin isäntäpuulaji eri eli-
öille. Siihen erikoistuneita eliölajeja on satoja, kenties 
tuhansia. Uhanalaisia tammeen sitoutuneita lajeja tunne-
taan Suomesta noin sata. Etenkin perhoset ja kovakuori-
aiset suosivat tammea. Koloutuminen, onttoutuminen 
ja mulmi (lahonnut, pehmeä puuaines) lisäävät vanhan 
tammen lajistollista monimuotoisuutta. Esimerkiksi 
seuraavat lajit ovat sitoutuneet tammeen: katkokynsi-
sammal (Dicranum viride), juurtotatti (Boletus radicans), 
tammenkerroskääpä (Phanerochaete calotricha), tammen-
laikkajäkälä (Pertusaria pertusa) ja erakkokuoriainen (Os
moderma eremita) sekä useita sarvijäärälajeja.
Maantieteellinen vaihtelu: Rehevimmät, laajimmat, 
kasvillisuudeltaan vaihtelevimmat ja runsaslajisimmat 
tammilehdot sijaitsevat etelärannikon tammivyöhyk-
keen lounaisimmissa osissa ja karuimmat, pienimmät ja 
yksipuolisimmat tammilehdot tammivyöhykkeen itä- ja 
pohjoisrajoilla.

Ruissalo, Turku. Kuva: Anne Raunio
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tammileh-
dot rajautuvat jalopuustoisiin kangasmetsiin ja muihin 
(etenkin kuiviin ja tuoreisiin) lehtoihin, jalopuuhakoihin 
ja lehdesniittyihin sekä puistomaisesti hoidettuihin tam-
mia kasvaviin puistometsiin.

Esiintyminen: Tammivaltaisia jalopuu-
lehtoja esiintyy vain hemiboreaalisella 
metsäkasvillisuusvyöhykkeellä. Esiin-
tymien keskikoko on vajaat 5 hehtaaria. 
Tammilehtoja arvioidaan olevan Ahve-
nanmaalla noin 100 hehtaaria ja kaikki-
aan Suomessa lähes 500 hehtaaria.
Uhanalaistumisen syyt: Pelloksi rai-

vaus, kuusen viljely ja kuusta suosiva metsänhoito, laho-
puuston väheneminen ja yksipuolistuminen, vanhojen 
metsien väheneminen, rakentaminen (rakennukset, tiet, 
golfkentät), puutteelliset rauhoitusmääräykset, väärän-
lainen luonnonhoito, kuluminen.
Uhkatekijät: Kuusen viljely ja kuusta suosiva metsän-
hoito, lahopuuston väheneminen ja yksipuolistuminen, 
rakentaminen (rakennukset, tiet ja golfkentät), kulumi-
nen, puutteelliset rauhoitusmääräykset.
Arvioinnin perusteet: Suuri osa tammilehdoista on ai-
kanaan raivattu pelloiksi, kaadettu laivanrakennuksen 
tarpeisiin ja hävitetty verotussyistä viimeksi 1800-luvul-
la. Viimeisten 50 vuoden aikana tammilehtojen määrä on 
vähentynyt arviolta 20−50 %.

Tammilehtojen laatu on heikentynyt viimeisten 50 
vuoden aikana selvästi. Vain pieni osa nykyesiintymistä 
on edustavia tai luonnontilaisia, huomattava osa hei-
kentyneitä. 1900-luvulla jalopuita ei ole suosittu metsän 
kasvatuksessa, vaan niiden tilalle on istutettu lähinnä 
kuusta. Puustorakenne on muutoinkin yksipuolistunut. 
Nykyisin tammilehdoissa kuusen osuus on suuri ja jalo-
puuston runkoluku pieni, tammen rungot ovat pieniä ja 
suhteellisen nuoria ja lahopuumäärä on vähäinen. Tam-
milehdon lajeista monet ovat nykyisin uhanalaisia. 

Tammilehtojen taantumista on tapahtunut vuosisa-
tojen ajan, ja nykyiset esiintymät ovat erillisiä, pieniä, 
puustoltaan muuttuneita, varjoisia ja lajistoltaan köyh-
tyneitä kaikissa kohteissa. Tammesta riippuvaisten lajien 
häviäminen on jatkunut niilläkin alueilla, joilla tammi-
lehtojen määrä ei ole ratkaisevasti pienentynyt. Ennen 
1950-lukua tapahtunut heikkeneminen on korottanut 
uhanalaisuusarviota. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Jalopuustoi-
simmat sisältyvät luontodirektiivin luontotyyppiin ja
lopuumetsät (9020). Vähemmän jalopuustoiset sisältyvät 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Sisältyy 
luonnonsuojelulain luontotyyppiin jalopuumetsiköt. Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
rehevät lehtolaikut. 

5.1.1.4 

Saarnilehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 2 - EN
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 3 2 - EN

Luonnehdinta: Saarnea (Fraxinus excelsior) esiintyy 
Suomessa erityyppisissä lehdoissa. Eniten saarnileh-
toja on lounaisen saaristomme kalkkipitoisten saarten 
rehevissä rantametsissä tervaleppävyön yläpuolella ja 
paahteisilla kalkkirinteillä. Sisämaassa saarnia esiintyy 
hyvin harvoin metsiköinä ravinteisimmilla lehtomailla 
sekä kosteissa puronvarsissa, rannoilla ja lähteisissä leh-
tokorvissa. Lehtokorpien saarniesiintymiä ei lueta tässä 
saarnilehtoihin, vaan ne käsitellään soiden yhteydessä.

Saarni on maaperän suhteen vaateliain jalopuumme. 
Se viihtyy parhaiten syvässä, ravinteikkaassa, kalkkipi-
toisessa multamaassa. Kosteilla paikoilla saarni tarvit-
see kasvupaikan, jossa on liikkuvaa pohjavettä juurten 
ulottuvilla ja joka ei siten routaannu. Saarni ja muut jalo-
puut muokkaavat karikkeellaan esiintymismetsikkönsä 
maaperää.

Saarnilehdot jaotellaan valtalajiston perusteella eri 
kasvillisuustyyppeihin. Näitä ovat ulkosaariston pien-
ten saarien kalkkipitoisilla, paahteisilla ja kuivilla rin-
teillä esiintyvät AgrimoniaOriganum-lehdot, lounaisen 
ulko- ja välisaariston suojaisten poukamien tuoreet 
DentariaLathyrus-lehdot sekä Ahvenanmaan ja Turun 
saariston suurten saarien rehevillä tuoreilla mailla 
esiintyvät korkearuohoiset Silene dioicaHeracleumGeum 
urbanum -lehdot. Sisämaan kosteat saarni-tervaleppä-
lehdot ja -korvet ovat runsasravinteisia, kosteita sani-
ais- ja suurruoholehtojen ja korpien mosaiikkeja, jotka 
luokitellaan soihin.

Saarnea kasvavissa kuivissa, tuoreissa ja kosteis-
sa, aina runsasravinteisissa lehdoissa valtalajit vaih-
televat erittäin paljon. AgrimoniaOriganum-lehdoissa 
pensaskerrokseen kuuluvat orapaatsaman (Rhamnus 
cathartica) ohella taikinamarja (Ribes alpinum) sekä  
orjan- (Rosa dumalis) ja iharuusu (R. mollis). Lounaiset 
Silene dioicaHeracleumGeum urbanum -lehdot ovat kor-
kearuohoisia. 

Saarnesta riippuvaisia lajeja ovat mm. eräät kaar-
nakuoriaiset kuten pikkusaarnenniluri (Hylesinus fra
xini) ja isosaarnenniluri (H. crenatus). Lisäksi saarnen 
emäksinen kaarna ylläpitää laajaa joukkoa vaateliaita 
jäkäliä ja sammalia. Näitä ovat mm. ruskokuprujäkälä 

Långskär, Dragsfjärd. Kuva: Anne Raunio
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(Bacidia fraxinea), punakuprujäkälä (B. rubella), saarnen-
pistejäkälä (Acrocordia gemmata), saarnijäkälä (Megalaria 
grossa), oravisammal (Leucodon sciuroides), kutrisammal 
(Homalothecium sericeum) sekä monet hiippasammalet, 
esimerkiksi hakahiippasammal (Orthotrichum strami
neum). 

Saarnen uudistumiskyky on yleensä hyvä, siemen-
tuotanto on suuri ja taimet kestävät hyvin varjostusta. 
Maantieteellinen vaihtelu: Runsaslukuisimmat, rehe-
vimmät, laajimmat ja kasvillisuudeltaan vaihtelevim-
mat ja runsaslajisimmat saarnilehdot sijaitsevat lounai-
simmassa saaristossa ja harvalukuiset, puron varsien, 
rantojen ja lähteikköjen saarnilehdot Uudellamaalla ja 
Etelä-Hämeessä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Saarnivaltai-
set jalopuulehdot rajautuvat saarnivaltaisiin korpiin ja 
lähteikköihin, muihin lehtoihin, hakamaihin ja lehdes-
niittyihin, jalopuustoisiin kangasmetsiin sekä kalkkikal-
lioihin.

Esiintyminen: Saarnivaltaisia jalopuu-
lehtoja esiintyy hemi- ja eteläboreaalisel-
la metsäkasvillisuusvyöhykkeellä. 
Esiintymien keskikoko on arviolta 0,5–3 
hehtaaria. Saarnilehtoja arvioidaan ole-
van Ahvenanmaalla enintään 50 hehtaa-
ria ja kaikkiaan Suomessa enintään 200 
hehtaaria.

Uhanalaistumisen syyt: Pelloksi raivaus, metsätalo-
ustoimet (kuusen viljely ja kuusta suosiva metsänhoito, 
lahopuuston määrän ja vaihtelun sekä puuston ikäkirjon 
vähentyminen), ojitukset. 
Uhkatekijät: Metsätalouden aiheuttamat puulajisuhtei-
den muutokset sekä lahopuuston väheneminen, asutus, 
tiestö, golfkentät ym. rakennushankkeet.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
tehostunut metsätalous on vähentänyt saarnilehtojen 
määrää arviolta lähes 20 %. Ennen 1950-lukua määrä 
oli jo pienentynyt voimakkaasti etenkin laidunnuksen 
ja muun maatalouskäytön vuoksi. Suojelun tehostumi-
nen viime aikoina tai ilmastonmuutoksen mahdollinen 
saarnilehtoja lisäävä vaikutus eivät vielä ole lieventäneet 
uhanalaisuusarviota, koska myönteisestä kehityksestä ei 
ole vielä selvää näyttöä.

Myös saarnilehtojen laatu on heikentynyt viimeis-
ten 50 vuoden aikana voimakkaasti. Ennen 1950-lukua 
tapahtunut laadun raju heikkeneminen on korottanut 
uhanalaisuusarviota. Viimeaikaisten inventointien pe-
rusteella vain pieni osa esiintymistä on edustavia tai 
luonnontilaisia. Jalopuuston runkoluku on pieni, saar-
nen rungot ovat pieniä ja suhteellisen nuoria ja lahopuun 
määrä on vähäinen. Monet saariston saarnea kasvavat 
laitumet ovat nykyisin käytön puutteessa umpeutu-
massa, ja saarnilehtojen määrä on sitä kautta hieman 
kasvussa. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Jalopuustoi-
simmat sisältyvät luontodirektiivin luontotyyppiin ja
lopuumetsät (9020). Vähemmän jalopuustoiset sisältyvät 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Sisältyy 
luonnonsuojelulain luontotyyppiin jalopuumetsiköt. Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
rehevät lehtolaikut. 

5.1.1.5 

Vaahteralehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 2 - EN
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 3 2 - EN

Kammiovuori, Sysmä. Kuva: Petri Ahlroth

Luonnehdinta: Jalopuustoiset vaahteraa (Acer plata
noides) kasvavat lehdot esiintyvät usein kallioseinämi-
en juurilla sekä kivisissä ja pensaikkoisissa puron- ja 
joenvarsilehdoissa. Vaahtera vaatii hyvin kasvaakseen 
runsasravinteisen, tasaisen kostean, hienojakoisen maan. 
Veden tulee olla hapekasta ja liikkuvaa. Vaahtera ei me-
nesty jäykkäsavimaalla. 

Tuoreiden vaahteralehtojen kasvillisuustyyppejä ovat 
käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT), imikkä-lehto-
orvokkityyppi (PuViT) ja sinivuokko- käenkaalityyppi 
(HeOT).

Vaahteraa kasvavissa tuoreissa, keski- ja runsasravin-
teisissa lehdoissa kenttäkerroksen valtalajit vaihtelevat 
paljon. Runsasravinteisille tuoreille vaahteralehdoille 
luonteenomaisimmat ruohot ja heinät ovat imikkä (Pul
monaria obscura), käenkaali (Oxalis acetosella), lehto-or-
vokki (Viola mirabilis), mustakonnanmarja (Actaea spi
cata), vuohenputki (Aegopodium podagraria), sinivuokko 
(Hepatica nobilis), keltavuokko (Anemone ranunculoides), 
valkovuokko (A. nemorosa), kevätlinnunherne (Lathyrus 
vernus) ja lehtotesma (Milium effusum). Vaahteralla on vä-
hemmän erikoistuneita eliölajeja kuin esimerkiksi tam-
mella, mutta jotkin lajit suosivat vaahteraa isäntäpuu-
na. Esimerkiksi vaahterankääpä (Rigidoporus populinus) 
on yleinen vanhoissa vaahteroissa, mutta sitä tavataan 
myös monilta muilta lehtipuilta.

Vaahteran siemenet leviävät tehokkaasti ja itävät hel-
posti sekä viihtyvät varjoisillakin paikoilla, joskin puut 
jäävät usein alikasvoksena varsin pienikokoisiksi. 
Maantieteellinen vaihtelu: Lajisto vaihtelee luontaisen 
levinneisyytensä mukaan.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Vaahteravaltai-
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set jalopuulehdot rajautuvat muihin (etenkin tuoreisiin, 
runsasravinteisiin) lehtoihin, jalopuustoisiin kangas-
metsiin ja puistomaisesti hoidettuihin jalopuumetsiin 
(puistometsiin). 

Esiintyminen: Vaahteralehtoja esiintyy 
erittäin harvinaisena hemi- ja eteläbore-
aalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeel-
lä, eniten vuokkovyöhykkeellä Etelä-
Hämeen lehtokeskuksessa. Esiintymien 
keskikoko on alle hehtaari. Vaahteraleh-
toja arvioidaan olevan Ahvenanmaalla 
noin 20 hehtaaria ja kaikkiaan Suomessa 
220–500 hehtaaria.

Uhanalaistumisen syyt: Pelloksi raivaus, metsätalo-
ustoimet (kuusen viljely ja kuusta suosiva metsänhoi-
to, lahopuuston väheneminen ja yksipuolistuminen, 
vanhojen metsien ja puuston ikäkirjon väheneminen), 
rakentaminen. 
Uhkatekijät: Puulajisuhteiden muutokset, maaston ku-
luminen ja rakentaminen (rakennukset, tiet, ja golfkentät 
ym.).
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
vaahteralehtojen määrä on metsätalouden tehostumisen 
vuoksi vähentynyt arviolta lähes 50 %. 

Myös vaahteralehtojen laatu on heikentynyt viimeis-
ten 50 vuoden aikana voimakkaasti. Inventoinneissa 
vain pieni osa esiintymistä on ollut edustavia tai luon-
nontilaisia. Nykyisin kohteissa kuusen (Picea abies) osuus 
ja varjoisuus on suurta, jalopuuston runkoluku pieni, 
vaahteran rungot ovat pieniä ja suhteellisen nuoria ja 
lahopuun määrä on vähäinen. Monet pienet, eristyneet 
esiintymät ovat tuhoutumassa, sillä kuusi tukahduttaa 
ne. Monet kohteet eivät täytä luonnonsuojelu- tai metsä-
lain kriteerejä luonnontilaisuudesta tai runkomäärästä. 
Lahopuun muodostus on hidasta, ja metsiköt ja vaahte-
rapopulaatiot ovat pieniä ja erillisiä. 

Parhaat vaahteralehdot on tuhottu jo varhain, ja pien-
ten säilyneiden kohteiden laatu heikkenee jatkuvasti. 
Ennen 1950-lukua tapahtunut heikkeneminen on korot-
tanut uhanalaisuusarviota. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Jalopuustoi-
simmat sisältyvät luontodirektiivin luontotyyppiin ja
lopuumetsät (9020). Vähemmän jalopuustoiset sisältyvät 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050), paitsi 
jyrkillä rinteillä sijaitsevat sisältyvät tyyppiin raviini ja 
rinnelehdot (9180). Sisältyy luonnonsuojelulain luonto-
tyyppiin jalopuumetsiköt. Voi sisältyä metsälain erityisen 
tärkeään elinympäristöön rehevät lehtolaikut. 

5.1.1.6 

Vuorijalavalehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 2 h CR
Pohjois-Suomi      
Etelä-Suomi 3 2 h CR

Luonnehdinta: Vuorijalavalehdot esiintyvät ravintei-
sissa puronvarsinotkoissa ja kallionalustoilla. Vuorija-
lava (Ulmus glabra) on saarnen (Fraxinus excelsior) ohella 

maaperän suhteen vaateliain jalopuumme. Se suosii 
kalkkiseutuja. Vuorijalavaa kasvaa tuoreissa ja joskus 
kosteahkoissa, aina runsasravinteisissa lehdoissa. Kui-
villa paikoilla vuorijalavalehtoja ei esiinny. Vuorijalava 
viihtyy parhaiten syvässä, ravinteikkaassa, usein myös 
kalkkipitoisessa multamaassa, jossa on liikkuvaa pohja-
vettä juurten ulottuvilla.

Kenttäkerroksen kasvillisuus ja valtalajit vaihtelevat 
alueittain. Tyypillisiä lajeja ovat mm. kevätaspektin kuk-
kijat kuten valkovuokko (Anemone nemorosa), sinivuok-
ko (Hepatica nobilis) ja keltavuokko (A. ranunculoides) 
sekä vuohenputki (Aegopodium podagraria), lehtokorte 
(Equisetum pratense) ja jänönsalaatti (Mycelis muralis). 
Pensaskerroksen ja aluskasvillisuuden runsaus ja koos-
tumus ovat runsasravinteisilla paikoilla erityisen vaih-
televia. Pensaskerroksen tavallisimmat lajit ovat päh-
kinäpensas (Corylus avellana), näsiä (Daphne mezereum), 
lehtokuusama (Lonicera xylosteum) ja taikinamarja (Ribes 
alpinum). Vuorijalavalla elää jalavan pakuri (Inonotus 
ulmicola), joka tappaa vanhoja jalavia. Tämän sienen 
esiintyminen ja leviäminen on uhka vanhoissa ja ont-
toutuneissa jalavissa eläville lajeille. Onttojen jalavien 
hyönteislajeja ovat mm. kyrmysepikkä (Eucnemis capu
cina) ja haapalatikka (Aradus truncatus). 

Vuorijalavalehdoissa puusto on vaihtelevaa sekä la-
jiston että ikärakenteen suhteen. Valtalajit vaihtelevat 
erittäin paljon. Latvustot ja lehvästö ovat monikerrok-
sellisia. 

Vuorijalavan uudistumiskyky on melko hyvä. Vuo-
rijalava kukkii toukokuun alussa, ja siementuotanto 
on yleensä melko suuri. Siemenet kypsyvät kesä-hei-
näkuussa, leviävät tuulen mukana ja itävät samana tai 
seuraavana vuonna sopivilla paikoilla. Vuorijalava kas-
vaa melko nopeasti ja kestää lievää varjostusta. Myös 
kasvullinen lisääntyminen vesoista on tavallista. Kolo-
puita ja lahoavaa puustoa on luontaisesti paljon. 
Maantieteellinen vaihtelu: Lajisto vaihtelee luontaisen 
levinneisyytensä mukaan.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Vuorijalavaleh-
dot rajautuvat muihin (etenkin kuiviin ja tuoreisiin) leh-
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toihin, jalopuustoisiin kangasmetsiin ja puistomaisesti 
hoidettuihin jalopuumetsiin (puistometsiin).

Esiintyminen: Vuorijalavalehtoja esiin-
tyy hyvin harvinaisena ja hajanaisesti 
lounaisessa saaristossa ja rannikolla, 
Lohjan seudulla ja Hämeessä. Vuorijala-
vaa esiintyy pohjoisimmillaan Pohjois-
Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-
Suomessa lähinnä yksittäispuina. Esiin-
tymien keskikoko on arviolta 0,5–2 

hehtaaria. Vuorijalavalehtoja arvioidaan olevan Ahve-
nanmaalla noin 3 hehtaaria ja kaikkiaan Suomessa 50–
100 hehtaaria.
Uhanalaistumisen syyt: Pelloksi raivaus, metsätalous-
toimet (kuusen viljely ja kuusta suosiva metsänhoito, 
lahopuuston väheneminen ja vanhojen metsien sekä 
puuston ikäkirjon puute), rakentaminen, ojitukset.
Uhkatekijät: Kuusen viljely ja kuusta suosiva metsän-
hoito, kuluminen, jalavan taimien poisvienti, vieraslajis-
to, rakentaminen (asutus, liikenne, virkistyskäyttö). 
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
jalavalehtojen määrä on metsätalouden tehostumisen 
vuoksi vähentynyt arviolta 30–50 %. Myös jalavalehtojen 
laatu on heikentynyt viimeisten 50 vuoden aikana erit-
täin voimakkaasti. Inventoinneissa vain pieni osa esiin-
tymistä on ollut edustavia tai luonnontilaisia. Vaikka 
jalavalehtojen määrän väheneminen ja laadun heikke-
neminen on viimeisten 50 vuoden aikana ollut suurta, 
varsinainen romahdus on tapahtunut jo aikaisemmin 
pellonraivauksen vuoksi. Ennen 1950-lukua tapahtunut 
heikkeneminen ja tyypin harvinaisuus ovat korottaneet 
uhanalaisuusarviota. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Jalopuustoi-
simmat sisältyvät luontodirektiivin luontotyyppiin ja
lopuumetsät (9020). Vähemmän jalopuustoiset sisältyvät 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050), paitsi 
jyrkillä rinteillä sijaitsevat sisältyvät tyyppiin raviini ja 
rinnelehdot (9180). Sisältyy luonnonsuojelulain luonto-
tyyppiin jalopuumetsiköt. Voi sisältyä metsälain erityisen 
tärkeään elinympäristöön rehevät lehtolaikut. 

5.1.1.7 

Kynäjalavalehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 2 h CR
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 3 2 h CR

Luonnehdinta: Kynäjalavalehdot esiintyvät rehevillä 
tulvamailla ja rannoilla, missä tulva voi olla varsin pit-
käaikainenkin. Kynäjalava (Ulmus laevis) on maaperän 
suhteen vaatelias ja viihtyy vain tuoreella, multavalla 
lehtomaalla, joka pysyy kosteana liikkuvan pohjaveden 
ansiosta. Kuivissa lehdoissa kynäjalava ei kasva.

Kynäjalavaa kasvavissa tuoreissa ja kosteahkoissa 
lehdoissa valtalajit vaihtelevat melko paljon. Pensasker-
roksen, aluskasvillisuuden ja pohjakerroksen runsaus ja 
koostumus ovat runsasravinteisilla paikoilla erityisen 
vaihtelevia. Lehtokasvillisuuden tavallisimmat tyypit 

kynäjalavalehdoissa ovat käenkaali-oravanmarjalehdot 
(OMaT) ja sinivuokko-käenkaalilehdot (HeOT) omalei-
maisina kosteahkoina rantavariantteinaan. Tyypillistä 
lajistoa ovat valko- ja keltavuokko (Anemone nemorosa, 
A. ranunculoides), sinivuokko (Hepatica nobilis), vuohen-
putki (Aegopodium podagraria), lehtotähtimö (Stellaria 
nemorum), lehtotesma (Milium effusum), lehtonurmikka 
(Poa nemoralis) ja maahumala (Glechoma hederaceum). Ja-
lavajäärä (Rhamnusium bicolor) elää vanhoissa onttou-
tuneissa kynäjalavissa, mutta tunnetut esiintymispuut 
Suomessa ovat avoimilla paikoilla.

Kynäjalavan uudistumiskyky ei ole kovin hyvä. Se 
kukkii toukokuun alussa ja siementuotanto on melko 
suuri. Siemenet kypsyvät kesä-heinäkuussa, leviävät 
tuulen mukana ja itävät samana tai seuraavana vuonna 
sopivan avoimessa, ravinteisessa maassa. Kynäjalava 
kasvaa melko nopeasti ja kestää lievää varjostusta. Ko-
lopuita ja lahoavaa puustoa on luontaisesti paljon. 
Maantieteellinen vaihtelu: Lajisto vaihtelee levinnei-
syytensä puitteissa. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kynäjalavaval-
taiset jalopuulehdot rajautuvat tulva- ja rantametsiin, 
muihin lehtoihin, hakamaihin ja jalopuustoisiin kangas-
metsiin.

Esiintyminen: Kynäjalavalehtojen esiin-
tyminen keskittyy järvien rannoille Ete-
lä-Hämeeseen ja Pirkanmaalle. Kynäja-
lavalehtojen keskikoko on 0,5–3 ha, ja 
kokonaisala Suomessa on alle 50 ha 
(20–50 ha), mistä Ahvenanmaalla on al-
le 10 ha.
Uhanalaistumisen syyt: Pellonraivaus, 

vesirakentaminen, metsien puulajisuhteiden muutokset, 
lahopuun väheneminen, metsien ikärakenteen muutok-
set, ojitus, rakentaminen.
Uhkatekijät: Metsätalous (metsien uudistamis- ja hoi-
totoimenpiteet), rakentaminen, kuluminen, vieraslajit, 
tuholaiset, taudit.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
metsätalouden tehostuminen, vesien säännöstely ja 

Paavola, Lohja. Kuva: Anne Raunio
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rantarakentaminen ovat vähentäneet kynäjalavalehtojen 
määrää arviolta 30–50 %.

Myös kynäjalavalehtojen laatu on heikentynyt vii-
meisten 50 vuoden aikana selvästi. Laadun heikke-
neminen on sidoksissa esiintymien pieneen kokoon. 
Pienet esiintymälaikut eivät pysty säilyttämään elinky-
kyisiä populaatioita luontotyypille tyypillisistä lajeista. 
Varsinainen romahdus on tapahtunut jo aikaisemmin 
pellonraivauksen, vesien säännöstelyn ja rakentami-
sen takia. Pienten säilyneiden kohteiden laatu heik-
kenee edelleen jatkuvasti. Inventoinneissa vain pieni 
osa jäljellä olevista esiintymistä on ollut edustavia tai 
luonnontilaisia. Nykyisin kynäjalavalehdoissa kuusen 
(Picea abies) osuus ja varjoisuus on suurta, kostean ja 
tulvanalaisen maan osuus hyvin vähäinen ja jalopuus-
ton runkoluku pieni. Lisäksi kynäjalavan rungot ovat 
kärsineitä, nuoret yksilöt puuttuvat ja lahopuun määrä 
on vähäinen. Kynäjalavan uudistuminen on heikkoa 
ja lahopuun muodostus hidasta. Metsiköt ja jalavapo-
pulaatiot ovat pieniä ja erillisiä. Ennen 1950-lukua ta-
pahtunut heikkeneminen ja tyypin harvinaisuus ovat 
korottaneet uhanalaisuusarviota.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Jalopuustoi-
simmat sisältyvät luontodirektiivin luontotyyppiin 
jalopuumetsät (9020). Vähemmän jalopuustoiset sisälty-
vät luontodirektiivin luontotyyppeihin lehdot (9050) tai 
tulvametsät (91E0). Sisältyy luonnonsuojelulain luonto-
tyyppiin jalopuumetsiköt. Voi sisältyä metsälain erityisen 
tärkeään elinympäristöön rehevät lehtolaikut. 

5.1.2 

Kuivat keskiravinteiset lehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 2 - EN
Pohjois-Suomi - 3 - VU
Etelä-Suomi - 2 - EN

Luonnehdinta: Kuivat lehdot sijoittuvat tyypillisesti 
paisteisille, kivisille rinteille. Etenkin Pohjois-Suomessa 
kuivat lehdot ovat muodostuneet kalkkialustalle ohu-
en kivennäismaakerroksen päälle tai paisterinteille. 
Vakiintunein kuivien lehtojen keskiravinteinen lehto-
tyyppi on puolukka-lillukkalehdot (VRT). Sitä luon-
nehtii harvahko, kuivuutta sietävien vaateliaahkojen 
lajien muodostama kasvillisuus sekä Pohjois-Suomes-
sa puolukka (Vaccinium vitisidaea). Heinien osuus on 
huomattava ja varpujakin on melko runsaasti. Tyypil-
lisimpiä lajeja ovat sananjalka (Pteridium aquilinum), 
mansikka (Fragaria vesca), ahomatara (Galium boreale), 
metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea) ja lillukka 
(Rubus saxatilis). 

Kuivien lehtojen pohjakerros on kehittyneempi kuin 
kosteammilla tyypeillä, ja lajistoon kuuluu monia kan-
gasmetsälajeja kuten seinäsammal (Pleurozium schreberi), 
metsäliekosammal (Rhytidiadelphus triquetrus) ja metsä-
kerrossammal (Hylocomium splendens). 

Kuiville lehdoille on ominaista harvahko puu- ja pen-
saskerros. Tyypillisiä pensaskerroksen lajeja ovat vadel-
ma (Rubus idaeus), lehtokuusama (Lonicera xylosteum), ka-
taja (Juniperus communis) ja taikinamarja (Ribes alpinum). 

Eteläisimmässä Suomessa tavataan toisinaan pähkinä-
pensaita (Corylus avellana). Lehtipuuston muodostavat 
etupäässä rauduskoivu (Betula pendula) ja haapa (Populus 
tremula). Siellä täällä kasvaa myös tuomea (Prunus padus) 
ja pihlajaa (Sorbus aucuparia). Etelä-Suomessa esiintyvät 
myös lehmus (Tilia cordata), vaahtera (Acer platanoides) 
ja tammi (Quercus robur). Havupuulajeista mänty (Pinus 
sylvestris) on kuusta (Picea abies) yleisempi. 
Maantieteellinen vaihtelu: Puolukka-lillukkalehtoja 
(VRT) esiintyy koko maassa. Lisäksi Keski- ja Pohjois-
Suomessa tavataan metsäkurjenpolvi-puolukkalehtoja 
(GVT) keski- ja pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuivat keskira-
vinteiset lehdot rajautuvat kuiviin kankaisiin, tuoreisiin 
keskiravinteisiin lehtoihin tai harjumetsiin. 

Esiintyminen: Kuivien keskiravinteis-
ten lehtojen esiintyminen on painottu-
nut lehtokeskuksiin, vaikka niiden 
yleislevinneisyys kattaa koko maan. 
Kuivat lehdot kokonaisuutena ovat 
harvinaisimpia lehtojamme. Keskira-
vinteiset ovat kuitenkin yleisempiä 
kuin runsasravinteiset. Muiden lehto-

jen tapaan kuivat keskiravinteiset lehdot ovat selvästi 
harvinaisempia Pohjois- kuin Etelä-Suomessa.
Uhanalaistumisen syyt: Pellon raivaus, metsien puulaji-
suhteiden muutokset, lahopuun väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsien uudistamis- ja hoi-
totoimenpiteet, rakentaminen (tiet, voimalinjat, asutus 
yms.), maa-aineksen otto.
Uhkatekijät: Metsien puulajisuhteiden muutokset, la-
hopuun väheneminen, metsien ikärakenteen muutokset, 
metsien uudistamis- ja hoitotoimenpiteet, rakentaminen 
(tiet, voimalinjat, asutus yms.), maa-aineksen otto.
Arvioinnin perusteet: Kuivien keskiravinteisten leh-
tojen laadun arvioidaan heikentyneen voimakkaasti 
viimeisten 50 vuoden aikana. Laadun arvioidaan hei-
kentyneen voimakkaasti myös ennen 1950-lukua, minkä 
takia uhanalaisuusluokkaa korotettiin.

Metsätalous on muuttanut kuivia lehtoja. Merkittävin 
muutos kuivissa keskiravinteisissa lehdoissa on niille 
luontaisen avoimuuden ja valoisuuden väheneminen. 
Tämä on aikaansaanut lehdon pohjakerroksen tiivistymi-
sen kangasmetsämäiseksi, mikä puolestaan on johtanut 
heinien ja ruohojen peittävyyden merkittävään vähen-
tymiseen. Myös puuston ja pensaston monikerroksisuus 
ja -lajisuus ovat vähentyneet. Vaikka keskiravinteiset 
kuivat lehdot ovat luontaisestikin mäntyvaltaisia, met-
sätalous on muuttanut ne vielä mäntyvaltaisemmiksi 
ja latvuskerrokseltaan yksijaksoisiksi. Samalla puuston 
tiheys on kasvanut ja pensasto vähentynyt. Toimenpi-
teiden vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti valoa 
vaativaan lajistoon, josta vaateliaimmat ovat esiintymi-
seltään eteläisiä. 

Maanmuokkaus, metsien uudistaminen ja muut 
hakkuut muuttavat kuivien lehtojen rakennetta ja 
lajistoa (ks. myös lehtojen ryhmäkuvaus, luku 5.1). 
Metsätalouden toimenpiteiden vaikutukset lehdon ra-
kenteeseen ovat nopeimpia juuri kuivissa lehdoissa, 
koska valoisuuden muutos aiheuttaa nopean muutok-
sen koko lehdon rakenteessa, etenkin kasvillisuuden 
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eri kerroksissa. Pirstoutumisen merkitys luontotyypin 
uhanalaistumiseen on myös kohtalainen. Kuivia keski-
ravinteisia lehtoja ei ole raivattu pelloksi yhtä runsaasti 
kuin tuoreita lehtoja. Ne ovat kuitenkin luontaisestikin 
harvinaisia, jolloin niiden pienialainenkin vähentymi-
nen ihmistoiminnan vaikutuksesta esimerkiksi pellon 
raivauksen, metsätalouden tai rakentamisen vuoksi 
aiheuttaa pirstoutumista. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Pääosa sisältyy 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Heikko-
laatuiset harjuilla sijaitsevat lehdot luetaan luontotyyp-
piin harjumetsät (9060). Voi sisältyä metsälain erityisen 
tärkeään elinympäristöön rehevät lehtolaikut.

5.1.3 

Kuivat runsasravinteiset lehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 2 - EN
Pohjois-Suomi - 4 h VU
Etelä-Suomi - 2 - EN

Oulangan kansallispuisto, Kuusamo. Kuva: Tiina Tonteri

Luonnehdinta: Kuivat runsasravinteiset lehdot sijoit-
tuvat useimmiten paisteisille rinteille. Keski- ja poh-
joisboreaalisella vyöhykkeellä ne esiintyvät hyvin har-
vinaisina vain parhailla kalkkialueilla. Sielläkin niiden 
esiintyminen rajoittuu paisterinteille tai kalkkikalliolle, 
joiden päällä on ohut maakerros. Etelä-Suomen kuivista 
runsasravinteisista lehdoista valtaosa kuuluu nuokku-
helmikkä-linnunhernelehtoihin (MeLaT). 

Kuivien lehtojen pohjakerros on tiheämpi kuin kos-
teammilla tyypeillä, ja lajistoon kuuluu monia kangas-
metsän lajeja kuten seinäsammal (Pleurozium schreberi), 
metsäliekosammal (Rhytiadiadelphus triquetrus) ja metsä-
kerrossammal (Hylocomium splendens).

Nuokkuhelmikkä-linnunhernelehtojen (MeLaT) tyy-
pillisiä kenttäkerroksen kasveja ovat nuokkuhelmikän 
(Melica nutans) ja kevätlinnunherneen (Lathyrus vernus) 
ohella muutkin heinät ja hernekasvit. Varsinkin vaate-
liaita lajeja tavataan runsaasti, mutta varpuja on vain 
vähän tai ei ollenkaan. Tyypillisiä lajeja ovat sormisara 

(Carex digitata), kielo (Convallaria majalis), metsävirna (Vi
cia sylvatica), syylälinnunherne (Lathyrus linifolius), met-
säorvokki (Viola riviniana), sinivuokko (Hepatica nobilis), 
metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea) sekä paikoin 
lehtomaitikka (Melampyrum nemorosum).
Tammivyöhykkeen kuiviin runsasravinteisiin lehtoihin 
kuuluvien karvasputki-metsäapila-lehtojen (LasTrifT) 
luonnehtijalajeja ovat nimilajien (Laserpitium latifolium, 
Trifolium medium) lisäksi maarianverijuuri (Agrimonia 
eupatoria), verikurjenpolvi (Geranium sanguineum), ke-
vätesikko (Primula veris), tähkämaitikka (Melampyrum 
cristatum) sekä seljakämmekkä (Dactylorhiza sambucina). 
Näitä lehtoja tavataan hietasavi- ja savimoreenipohjaisil-
la paahteisilla rinteillä lähinnä lounaissaaristossa.

Kuiville lehdoille on ominaista harvahko puu- ja 
pensaskerros. Luontotyypin lehtojen pensaskerrokseen 
kuuluvat useimmiten lehtokuusama (Lonicera xylosteum), 
kataja (Juniperus communis) ja taikinamarja (Ribes alpi
num), eteläisimmässä Suomessa toisinaan pähkinäpen-
sas (Corylus avellana). Sekapuuston muodostavat mänty 
(Pinus sylvestris), rauduskoivu (Betula pendula) ja haapa 
(Populus tremula). Siellä täällä kasvaa myös kuusta (Picea 
abies), tuomea (Prunus padus) ja pihlajaa (Sorbus aucupa
ria). Etelä-Suomessa esiintyvät myös lehmus (Tilia corda
ta), vaahtera (Acer platanoides) ja tammi (Quercus robur). 
Maantieteellinen vaihtelu: Pohjois-Suomessa luonto-
tyyppi on hyvin harvinainen ja lajisto poikkeaa eteläises-
tä, sillä monet lajeista kuten sinivuokko, pähkinäpensas 
ja jalot lehtipuut ovat esiintymiseltään eteläisiä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuivat run-
sasravinteiset lehdot rajautuvat harjumetsiin, kuiviin 
kankaisiin, toisinaan kalkkikallioihin tai tuoreisiin run-
sasravinteisiin lehtoihin.

Esiintyminen: Kuivien runsasravinteis-
ten lehtojen esiintyminen on painottu-
nut lehtokeskuksiin, vaikka niitä esiin-
tyykin koko maassa. Kuivat lehdot ko-
konaisuutena ovat harvinaisimpia leh-
tojamme, ja runsasravinteisia kohteita 
on vielä vähemmän kuin keskiravintei-
sia kuivia lehtoja. 

Uhanalaistumisen syyt: Pellonraivaus, metsien puula-
jisuhteiden muutokset, lahopuun väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsien uudistamis- ja hoito-
toimenpiteet, rakentaminen (tiet, voimalinjat, asutus 
yms.), maa-aineksen otto.
Uhkatekijät: Metsien puulajisuhteiden muutokset, la-
hopuun väheneminen, metsien ikärakenteen muutokset, 
metsien uudistamis- ja hoitotoimenpiteet, rakentaminen 
(tiet, voimalinjat, asutus yms.), maa-aineksen otto.
Arvioinnin perusteet: Kuivien runsasravinteisten leh-
tojen laadun arvioidaan heikenneen voimakkaasti vii-
meisten 50 vuoden aikana. Laadun arvioidaan heikenty-
neen voimakkaasti myös ennen 1950-lukua, minkä takia 
uhanalaisuusluokkaa korotettiin.

Kuivissa runsasravinteisissa lehdoissa yleisesti suori-
tettu maanmuokkaus sekä metsien uudistaminen ja muut 
hakkuut muuttavat niiden rakennetta ja lajistoa (ks. myös 
lehtojen ryhmäkuvaus, luku 5.1). Metsätalouden toimen-
piteiden vaikutukset näkyvät nopeimmin juuri tämän 
luontotyypin lehdoissa, koska ne ovat luonnostaan avoi-
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mia ja valoisia. Muutokset valo-olosuhteissa heijastuvat 
lehdon koko rakenteeseen, etenkin sen kasvillisuuden eri 
kerroksiin. Kuivia lehtoja kosteammissa ja varjoisammis-
sa lehtoluontotyypeissä muutos ei ole yhtä nopea. 

Kuivat runsasravinteiset lehdot ovat luontaisesti 
lehtipuuvaltaisempia kuin keskiravinteiset lehdot. Hak-
kuut lisäävät niissä puuston mäntyvaltaisuutta, mikä 
muuttaa runsasravinteisia kuivia lehtoja enemmän 
kuin keskiravinteisia. Toimenpiteiden vaikutukset ovat 
kohdistuneet erityisesti valoa vaativaan lajistoon, josta 
vaateliaimmat ovat esiintymiseltään eteläisiä. Yksi mer-
kittävimmistä metsätalouden aiheuttamista muutoksista 
kuivissa lehdoissa onkin niiden luontaisen avoimuuden 
ja valoisuuden väheneminen. Sulkeutumisen seurauk-
sena pohjakerros tiivistyy kangasmetsämäiseksi, mikä 
puolestaan johtaa heinien ja ruohojen peittävyyden mer-
kittävään pienenemiseen. Myös puuston ja pensaston 
monikerroksisuus ja lajirunsaus vähenevät.

Runsasravinteisten lehtojen uhanalaistumisessa pirs-
toutumisen merkitys lienee hyvin merkittävä. Kuivia 
runsasravinteisia lehtoja ei ole raivattu pelloksi yhtä 
runsaasti kuin tuoreita lehtoja. Ne ovat kuitenkin luon-
taisestikin harvinaisia, ja siksi niiden pienialainenkin 
vähentyminen ihmistoiminnan vaikutuksesta aiheuttaa 
pirstoutumista. Pohjois-Suomessa kuivat runsasravin-
teiset lehdot ovat niin harvinaisia, että ne ovat vaarassa 
hävitä satunnaistekijöiden takia. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Pääosa sisältyy 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Heikko-
laatuiset harjuilla sijaitsevat lehdot luetaan luontotyyp-
piin harjumetsät (9060). Voi sisältyä metsälain erityisen 
tärkeään elinympäristöön rehevät lehtolaikut.

5.1.4 

Tuoreet keskiravinteiset lehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 3 - VU
Pohjois-Suomi - 4 - NT
Etelä-Suomi - 3 - VU

Luonnehdinta: Tuore keskiravinteinen lehto on Suomen 
yleisin lehtoluontotyyppi, jota tavataan koko maassa. 
Tavanomaisin tämän luontotyypin lehtotyypeistä on 
käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT), jolla on omat il-
mastolliset rinnakkaistyyppinsä Pohjois-Suomessa. 

Tuoreille keskiravinteisille lehdoille luonteenomaisista 
kasveista suuri osa on kangasmetsälajistoa, jopa varpuja. 
Pohjakerroksen tyyppilajeja ovat metsäsuikerosammal 
(Brachythecium oedipodium), metsälehväsammal (Plagio
mnium cuspidatum), metsäliekosammal (Rhytidiadelphus 
triquetrus) sekä ruusukesammal (Rhodobryum roseum). 

Kenttäkerroksessa ruohot ja heinät ovat vallitsevia. 
Vaateliaimmat lehtoruohot kuten kaikki kevätkukkijat 
sinivuokkoa (Hepatica nobilis) ja valkovuokkoa (Anemone 
nemorosa) lukuun ottamatta puuttuvat. Nämäkin esiinty-
vät vain Etelä-Suomessa. Luonteenomaisia lajeja tuoreille 
keskiravinteisille lehdoille Etelä-Suomessa ovat käenkaali 
(Oxalis acetosella), oravanmarja (Maianthemum bifolium), 
valkovuokko, sinivuokko, kielo (Convallaria majalis), 
lillukka (Rubus saxatilis), sudenmarja (Paris quadrifolia), 

metsäorvokki (Viola riviniana), metsäkurjenpolvi (Gerani
um sylvaticum), metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), 
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), metsäkastikka 
(Calamagrostis arundinacea), kevätpiippo (Luzula pilosa), 
lehtonurmikka (Poa nemoralis), sormisara (Carex digitata) ja 
mustikka (Vaccinium myrtillus). Pohjois-Suomessa etenkin 
metsäkurjenpolvi ja metsäimarre ovat runsaita. Sen sijaan 
monet Etelä-Suomen tyyppilajit joko puuttuvat sieltä ko-
konaan tai ovat hyvin harvinaisia tai rajoittuvat alueen 
eteläosaan. Näitä ovat mm. valkovuokko, käenkaali, met-
säorvokki ja ahomansikka (Fragaria vesca). 

Yleisimmät pensaat ovat pihlaja (Sorbus aucuparia), 
vadelma (Rubus idaeus) ja taikinamarja (Ribes alpinum). 
Vaateliaimmat lehtopensaat ovat harvinaisia, Etelä-Suo-
messa vain pähkinäpensas (Corylus avellana) tekee poik-
keuksen. Pohjois-Suomessa vaateliaista lehtopensaista 
tavataan vain näsiää (Daphne mezereum) tai koiranheittä 
(Viburnum opulus). 

Tyypillisesti tuoreet keskiravinteiset lehdot ovat kuu-
sivaltaisia (Picea abies), ja sekapuina niissä kasvaa lähinnä 
koivua (Betula spp.), haapaa (Populus tremula), harmaa-
leppää (Alnus incana) ja raitaa (Salix caprea). Jaloja lehti-
puita saattaa esiintyä vähälukuisina Etelä-Suomessa. 
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypillä on ilmas-
tolliset varianttinsa. Etelä-Suomessa vallitsevat käen-
kaali-oravanmarjalehdot (OMaT), keskiboreaalisella 
vyöhykkeellä kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjalehdot 
(GOMaT) ja pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä kurjen-
polvi-imarrelehdot (GDT). 

Karkalin luonnonpuisto, Karjalohja. Kuva: Marja Hokkanen
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tuoreet keski-
ravinteiset lehdot rajautuvat yleensä lehtomaisiin kan-
kaisiin, kosteisiin tai kuiviin keskiravinteisiin lehtoihin 
tai harjumetsiin. 

Esiintyminen: Tuoreet keskiravinteiset 
lehdot on lehtoluontotyypeistämme 
yleisin. Valtakunnan metsien 9. inven-
toinnin mukaan niitä on 43 % maamme 
lehdoista. Kyseisiä lehtoja esiintyy koko 
maassa, mutta esiintyminen painottuu 
Lounais-Suomeen ja lehtokeskuksiin. 
Pohjois-Suomessa ne ovat muiden leh-

tojen tapaan harvinaisempia kuin Etelä-Suomessa.
Uhanalaistumisen syyt: Pellonraivaus, metsien puula-
jisuhteiden muutokset, lahopuun väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsien uudistamis- ja hoito-
toimenpiteet, ojitukset, rakentaminen (tiet, voimalinjat, 
asutus yms.).
Uhkatekijät: Metsien puulajisuhteiden muutokset, la-
hopuun väheneminen, metsien ikärakenteen muutokset, 
metsien uudistamis- ja hoitotoimenpiteet, ojitukset, vie-
raslajit, rakentaminen (tiet, voimalinjat, asutus yms.).
Arvioinnin perusteet: Tuoreiden keskiravinteisten 
lehtojen laadun arvioidaan heikentyneen voimakkaasti 
viimeisten 50 vuoden aikana. Laadun arvioidaan heiken-
tyneen selvästi myös ennen 1950-lukua, mutta muutos 
ei ole kokonaisuutena kuitenkaan niin voimakas, että 
uhanalaisuusluokkaa olisi korotettu.

Tuoreet lehdot on lehdoista voimaperäisimmin otettu 
metsätalouskäyttöön, joka on muuttanut niiden maa-
eliöstön hajotustoimintaa ja maannosta maanmuok-
kauksen ja kannonnoston kautta ja lisännyt puustossa 
kuusen osuutta (ks. myös lehtojen ryhmäkuvaus, luku 
5.1). Ojitukset on kohdistettu tuoreista lehdoista kos-
teimpiin, minkä seurauksena kasvupaikat ovat tuhoutu-
neet tai ainakin lehtomaan ominaisuudet ovat voimak-
kaasti häiriintyneet. Useat metsänhoidolliset toimenpi-
teet muuttavat lehtometsän pohja- ja kenttäkerroksen 
kasvilajistoa ja sen myötä myös eläinlajistoa. Muutos on 
merkittävin lehtipuuvaltaisissa lehdoissa. Uudistami-
nen ja muut hakkuut rajoittavat puuston ikääntymistä 
ja vanhojen lehtometsien kehittymistä sekä vähentävät 
lahopuun määrää ja monipuolisuutta. Muutokset laho-
puustossa heijastuvat puolestaan sillä elävään lajistoon 
ja sen uhanalaistumiseen. Metsätalouden seurauksena 
myös puuston ja pensaston kerroksellisuus on vähen-
tynyt. 

Vieraslajit uhkaavat alkuperäistä lehtolajistoamme 
alueellisesti. Esimerkiksi lupiini (Lupinus polyphyllus) 
ja kosteimmissa tuoreissa keskiravinteisissa lehdoissa 
myös jättipalsami (Impatiens glandulifera) vievät elintilaa 
lehtojemme luontaiselta lajistolta. Vieraslajien uhka on 
suurin Etelä-Suomessa, mutta sen merkitys on kuiten-
kin melko pieni verrattuna metsätaloustoimenpiteiden 
aiheuttamaan uhkaan. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Pääosa sisältyy 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Heikko-
laatuiset harjuilla sijaitsevat tuoreet keskiravinteiset 
lehdot luetaan luontotyyppiin harjumetsät (9060). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
rehevät lehtolaikut.

5.1.5 

Tuoreet runsasravinteiset lehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 1 - CR
Pohjois-Suomi - 3 - VU
Etelä-Suomi - 1 - CR

Karkalin luonnonpuisto, Karjalohja. Kuva: Marja Hokkanen

Luonnehdinta: Tuoreet runsasravinteiset lehdot sijaitse-
vat yleensä kalliojyrkänteiden tai harjurinteiden juurilla 
sekä hikevien, saven- tai hiekansekaisten moreenimäki-
en rinteillä, usein vesistöjen rannoilla. Pohjoisessa par-
haat lehdot sijaitsevat lähes aina kalkkialueilla. 

Tuoreissa runsasravinteisissa lehdoissa pohjakerros 
on hyvin aukkoinen, vaikkakin kuusettumisen myötä 
tiivistyvä. Yleisimpiä sammalia ovat suikerosammalet 
(Brachythecium spp.), lehtolehväsammal (Plagiomnium af
fine) ja ruusukesammal (Rhodobryum roseum). Lehtonok-
kasammal (Eurhynchium angustirete) on harvinaisempi.

Tuoreiden runsasravinteisten lehtojen yleisin leh-
totyyppi Etelä-Suomessa on sinivuokko-käenkaalileh-
dot (HeOT). Sen kenttäkerroksen valtalajit vaihtelevat 
merkittävästi. Sinivuokko-käenkaalilehto (HeOT) voi 
olla nimenä hieman harhaanjohtava, sillä sinivuokko 
(Hepatica nobilis) saattaa jopa täysin puuttua tyypin kas-
vilajistosta. Luonteenomaisimmat ruohot ja heinät ovat 
valko- (Anemone nemorosa) ja keltavuokko (A. ranuncu
loides), mustakonnanmarja (Actaea spicata), lehtotesma 
(Milium effusum), sudenmarja (Paris quadrifolia), imikkä 
(Pulmonaria obscura), pysty- ja hentokiurunkannus (Cory
dalis solida, C. intermedia), lehtoleinikki (Ranunculus cas
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subicus), jänönsalaatti (Mycelis muralis) ja vuohenputki 
(Aegopodium podagraria). Tammivyöhykkeellä tavataan 
myös lehtosinijuurta (Mercurialis perennis).

Etenkin vuokkovyöhykkeellä, emäksisten kalliosei-
nämien juurilla esiintyy imikkä-lehto-orvokkilehtoja 
(PuViT), joiden tunnuslajeja ovat imikkä, lehto-orvokki 
(Viola mirabilis), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), ki-
vikkoalvejuuri (Dryopteris filixmas), kielo (Convallaria 
majalis), mustakonnanmarja, lehtonurmikka (Poa nemo
ralis), haisukurjenpolvi (Geranium robertianum) ja lehto-
horsma (Epilobium montanum).

Etelä-Suomessa savikkoisten alueiden jokitörmillä 
tavataan vuohenputkilehtoja (AegT) ja rannikolla myös 
kiurunkannus-vuohenputkilehtoja (CorAegT). Vuohen-
putkilehtoja (AegT) luonnehtivat keskikesällä mm. leh-
tokorte (Equisetum pratense), metsäimarre (Gymnocarpium 
dryopteris), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), nok-
konen (Urtica dioica) ja kielo. Keväiseen lajistoon kuulu-
vat vaihtelevin yhdistelmin käenkaali (Oxalis acetosella), 
sudenmarja, lehto-orvokki ja oravanmarja (Maianthe
mum bifolium). Kiurunkannus-vuohenputkilehdoissa 
(CorAegT) on runsaasti vaateliasta kevätlajistoa kuten 
pystykiurunkannusta, keltavuokkoa, mukulaleinikkiä 
(Ranunculus ficaria), imikkää, isokäenrieskaa (Gagea lutea) 
ja tesmayrttiä (Adoxa moschatellina). Sen sijaan kesälajisto 
molemilla tyypeillä on varsin vaatimatonta. 

Keski- ja Pohjois-Suomen runsasravinteiset tuoreet 
lehdot poikkeavat selvästi edellä kuvatuista. Pohjoisen 
lajistoon kuuluu monia harvinaisia kalkinsuosijoita ja 
muita vaateliaita kasveja kuten tikankontti (Cypripedium 
calceolus) ja neidonkenkä (Calypso bulbosa). Järvi-Suomen 
käenkaali-sudenmarjalehtojen (OPaT) luonnehtijalajeja 
ovat lillukka (Rubus saxatilis), sudenmarja, lehtokorte  ja 
lehtotesma. Pohjanmaan metsäkurjenpolvi-käenkaali-
lillukkalehtojen (GORT) leimallisia lajeja ovat lillukka, 
sudenmarja, metsäkurjenpolvi, kielo, mansikka (Fra
garia vesca) ja sormisara (Carex digitata). Peräpohjolan 
tuoreissa runsasravinteisissa lehdoissa kasvavat yleisinä 
lillukka, nuokkuhelmikkä (Melica nutans) ja koiranvehnä 
(Elymus caninus).

Tuoreissa runsasravinteisiissa lehdoissa pensaita on 
yleensä hyvin runsaasti ja tavallisimmat lajit ovat taiki-
namarja (Ribes alpinum), näsiä (Daphne mezereum), lehto-
kuusama (Lonicera xylosteum) ja pähkinäpensas (Corylus 
avellana). 

Runsasravinteiset lehdot ovat keskimäärin muita leh-
toja lehtipuuvaltaisempia, vaikka kuusi (Picea abies) on 
usein levinnyt niihinkin. Vähintään sekapuina kasvavat 
haapa (Populus tremula), raita (Salix caprea), koivu (Betula 
spp.), harmaaleppä (Alnus incana) sekä paikoin lehmus 
(Tilia cordata), vaahtera (Acer platanoides), tuomi (Prunus 
padus) ja rannikolla tammi (Quercus robur). 
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tuoreita run-
sasravinteisia lehtoja ovat sinivuokko-käenkaalilehdot 
(HeOT). Rannikolla esiintyy kiurunkannus-vuohenput-
kilehtoja (CorAegT). 

Imikkä-lehto-orvokkilehtoja (PuViT) esiintyy lähinnä 
eteläboreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä, run-
saimpina Etelä-Hämeessä, mutta jonkin verran myös 
etelärannikolla sekä lajistoltaan hieman vähäisempänä 
ainakin Kymenlaaksossa, Kuopion lehtokeskuksessa ja 

muualla Järvi-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.
Järvi-Suomessa esiintyy myös käenkaali-lillukkaleh-

toja (ORT), jotka on kuvattu myös nimellä käenkaali-su-
denmarjalehdot (OPaT). Pohjanmaan runsasravinteisia 
tuoreita lehtoja kutsutaan metsäkurjenpolvi-käenkaa-
li-lillukkalehdoiksi (GORT). Niistä on käytetty myös 
nimeä metsäkurjenpolvi-käenkaali-sudenmarjalehdot 
(GOPaT). Peräpohjolan tuoreet runsasravinteiset lehdot 
luetaan metsäkurjenpolvilehtoihin (GT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tuoreet runsas-
ravinteiset lehdot rajautuvat kosteisiin tai kuiviin run-
sasravinteisiin lehtoihin tai lehtomaisiin kankaisiin. 

Esiintyminen: Tuoreet runsasravintei-
set lehdot ovat runsasravinteisista leh-
doista yleisimpiä, mutta runsasravintei-
set lehdot ovat puolestaan keskiravin-
teisia lehtoja harvinaisempia. Tuoreita 
runsasravinteisia lehtoja esiintyy koko 
maassa, mutta niiden esiintyminen pai-
nottuu lehtokeskuksiin. Pohjois-Suo-

messa ne ovat muiden runsasravinteisten lehtojen ta-
paan harvinaisia. 
Uhanalaistumisen syyt: Pellonraivaus, metsien puula-
jisuhteiden muutokset, lahopuun väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsien uudistamis- ja hoito-
toimenpiteet, ojitukset ja purojen perkaukset, rakenta-
minen.
Uhkatekijät: Metsien puulajisuhteiden muutokset, la-
hopuun väheneminen, metsien ikärakenteen muutokset, 
metsien uudistamis- ja hoitotoimenpiteet, rakentaminen 
(tiet, voimalinjat, asutus yms.), vieraslajit.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin laadun arvioi-
daan heikentyneen voimakkaasti viimeisten 50 vuoden 
aikana. Laadun arvioidaan heikentyneen voimakkaasti 
myös ennen 1950-lukua, minkä takia uhanalaisuusluok-
kaa korotettiin.

Pellonraivaus on kohdistunut eniten tuoreisiin lehtoi-
hin ja niistä etenkin runsasravinteisiin. Nykyiset tuoreet 
runsasravinteiset lehdot ovat vain rippeitä niiden alku-
peräisestä määrästä. Lisäksi metsätalous on muuttanut 
pellonraivaukselta säästyneitä tuoreita runsasravinteisia 
lehtoja voimakkaimmin kaikista lehdoistamme. Ne ovat 
aikoinaan olleet helppoja ottaa metsätalouskäyttöön, 
ja runsasravinteisina niillä on hyvä puuntuotoskyky. 
Lehdon maannoksen ja hajottajaeliöstön toiminnan 
sekoittava maanmuokkaus on tavallisinta tässä lehto-
luontotyypissä (ks. myös lehtojen ryhmäkuvaus luku 
5.1). Kosteimpia tuoreista runsasravinteisista lehdoista 
on ojitettu, mikä on tuhonnut lehtoja tai vähintäänkin 
muuttanut niitä erittäin paljon. 

Koska tuoreet runsasravinteiset lehdot ovat luontai-
sesti lehtipuuvaltaisia ja niissä on usein sekapuustona 
jaloja lehtipuita, niille on erityisen haitallista, että met-
sätalous suosii kuusta. Kuusen suosiminen johtaa lehti-
puuston ja puulajien määrän sekä metsän valoisuuden 
vähentymiseen. Kuusi lisäksi happamoittaa neulaskarik-
keellaan lehtojen maaperää. Metsätalouden toimenpiteet 
ja niiden seuraukset muuttavat tuoreiden runsasravin-
teisten lehtojen pohja- ja kenttäkerroksen lajistoa mer-
kittävästi. Puulajimuutokset etenkin jalojen lehtipuiden 
osalta ovat olleet niin voimakkaita, että lajiston uhan-
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alaistumisen lisäksi jalojen lehtipuiden uudistuminen 
luonnossa on paikoitellen vaikeutunut (ks. myös lehto-
jen ryhmäkuvaus). Metsätalouden takia myös puuston 
ja pensaston kerroksellisuus on vähentynyt. 

Uudistushakkuut estävät lehtometsien ikääntymisen, 
eikä vanhoja lehtoja pääse syntymään. Myös muut leh-
tometsien hakkuut vähentävät muodostuvan lahopuun 
määrää. Lahopuuta lienee vähiten juuri tuoreissa runsas-
ravinteisissa lehdoissa, jotka ovat pisimpään olleet met-
sätalouskäytössä. Toisaalta näissä lehdoissa lahopuuston 
muodostuminen on melko nopeaa. Lahopuun määrää 
vähentää myös viime vuosina alkanut ja nopeasti yleis-
tyvä kantojen nosto. Sillä on maanmuokkauksen kanssa 
samansuuntainen vaikutus lehtomaan ominaisuuksiin ja 
lajistoon. Lahopuun määrän ja monipuolisuuden vähen-
tyminen heijastuu puolestaan lahopuulla elävän lajiston 
esiintymiseen. Erityisesti on puutetta järeästä ja jalojen 
lehtipuiden muodostamasta lahopuustosta.

Ihmistoiminnalla on ollut suurimmat vaikutukset 
lehtojen lajistoon juuri tuoreissa runsasravinteisissa leh-
doissa. Niissä myös uhanalaisten lajien määrä on suurin. 
Puutarhakasviksi Suomeen tuotu jättipalsami (Impatiens 
glandulifera) on viime vuosina alkanut paikoin syrjäyt-
tää alkuperäiseen lajistoomme kuuluvaa lehtopalsamia 
(I. nolitangere). Ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset 
ovat Etelä-Suomessa selvästi suuremmat kuin Pohjois-
Suomessa. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Pääosa sisältyy 
luontodirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Heikko-
laatuiset harjuilla sijaitsevat tuoreet runsasravinteiset 
lehdot luetaan luontodirektiivin luontotyyppiin harju
metsät (9060). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön rehevät lehtolaikut.

5.1.6 

Kosteat keskiravinteiset lehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 4 - NT
Pohjois-Suomi - 5 - LC
Etelä-Suomi - 4 - NT

Luonnehdinta: Valtaosa puronvarsien ja rantojen 
kosteista lehdoista on suurten saniaisten vallitsemia 
saniaislehtoja, joita lähes kaikki kosteat keskiravintei-
set lehdot ovat. Saniaislehdoista keskiravinteisia ovat 
isoalvejuurivaltaiset sekä hiirenporrasvaltaiset sani-
aislehdot. Saniaislehtojen lisäksi kosteisiin keskiravin-
teisiin lehtoihin luetaan suurruoholehtoihin kuuluvat 
pohjansinivalvattivaltaiset lehdot (CiT), joita esiintyy 
Peräpohjolassa.

Saniaislehtojen sammalkerros ei yleensä ole yhtenäi-
nen, mutta kylläkin monilajinen. Esimerkkeinä mainit-
takoon lehtohaivensammal (Cirriphyllum piliferum) ja 
lehtosuikerosammal (Brachythecium rutabulum). 
Saniaislehdon pensaskerroksen yleisimmät lajit ovat 
paatsama (Rhamnus frangula), musta- (Ribes nigrum) ja 
punaherukka (R. rubrum) sekä koiranheisi (Viburnum 
opulus). Tyypillisimpiä puulajeja ovat terva- ja harmaa-
leppä (Alnus glutinosa, A. incana), hieskoivu (Betula pu
bescens) sekä kuusi (Picea abies). Toisinaan tuomi (Prunus 

padus) muodostaa laajoja tiheikköjä.
Hiirenporras-käenkaalilehtojen (AthOT) ja hiirenpor-

ras-isoalvejuurilehtojen (AthAssT) kenttäkerroksessa 
ei kasva kosteiden lehtojen vaateliainta ruohostoa ku-
ten lehtopähkämöä (Stachys sylvatica) ja lehtopalsamia 
(Impatiens nolitangere). Saniaisista puuttuu kotkansiipi 
(Matteuccia struthiopteris). Sen sijaan vallitsevia lajeja ovat 
hiirenporras (Athyrium filixfemina), isoalvejuuri (Dryop
teris expansa), metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) ja 
metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana). Muita tyyppila-
jeja ovat käenkaali (Oxalis acetosella), sudenmarja (Paris 
quadrifolia), syyläjuuri (Scrophularia nodosa), ojakellukka 
(Geum rivale) ja rönsyleinikki (Ranunculus repens).
Maantieteellinen vaihtelu: Saniaislehdot ovat koko 
maassa varsin samankaltaisia, joskin kasvupaikan ravin-
teisuudesta riippuen kasvipeitteen koostumus vaihtelee 
kullakin metsäkasvillisuusvyöhykkeellä. Keskiravin-
teisia saniaislehtoja kutsutaan Etelä-Suomessa hiiren-
porras-käenkaalilehdoiksi (AthOT) ja Järvi-Suomesta 
pohjoiseen hiirenporras-isoalvejuurilehdoiksi (Ath 
AssT). Pohjansinivalvattivaltaiset lehdot (CiT) esiintyvät 
Peräpohjolassa. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kosteat keski-
ravinteiset lehdot rajautuvat useimmiten lehtokorpiin 
ja ruoho- ja heinäkorpiin tai tuoreisiin keskiravinteisiin 
lehtoihin. 

Esiintyminen: Kosteita keskiravinteisia 
lehtoja esiintyy koko maassa melko tasai-
sesti. Ne ovat kuitenkin selvästi harvinai-
sempia Pohjois- kuin Etelä-Suomessa. 
Uhanalaistumisen syyt: Pellonraiva-
us, metsien puulajisuhteiden muutok-
set, lahopuun väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, ojitukset, ra-

kentaminen (tiet, voimalinjat, asutus yms.), vesistöra-
kentaminen.
Uhkatekijät: Metsien puulajisuhteiden muutokset, la-
hopuun väheneminen, metsien ikärakenteen muutokset, 
kunnostusojitus, metsien uudistamis- ja hoitotoimenpi-
teet, vieraslajit, rakentaminen (tiet, voimalinjat, asutus 
yms.)

Karkalin luonnonpuisto, Karjalohja. Kuva: Marja Hokkanen
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Arvioinnin perusteet: Luontotyypin laadun arvioidaan 
heikentyneen melko voimakkaasti viimeisten 50 vuoden 
aikana. Laadun arvioidaan heikentyneen myös ennen 
1950-lukua, mutta muutos ei ole kokonaisuutena kui-
tenkaan niin voimakas, että uhanalaisuusluokkaa olisi 
korotettu.

Kosteiden lehtojen laatu on heikentynyt jonkin verran 
varsinkin Etelä-Suomessa. Ojitus on kohdistunut kostei-
siin lehtotyyppeihin. Metsätalouden vuoksi tehty ojitus 
muuttaa kosteiden lehtojen vesitaloutta ja tuhoaa osia 
ojitetuista lehdoista tai vähintäänkin heikentää niiden 
laatua merkittävästi. Kosteiden lehtojen ojitus on ollut 
yleisempää Etelä- kuin Pohjois-Suomessa.

Metsätalouden toimenpiteet ja niiden seuraukset 
muuttavat puolestaan lehtometsän pohja- ja kenttäker-
roksen lajistoa. Kuusettamisen aikaansaama muutos ei 
kosteissa keskiravinteisissa lehdoissa kuitenkaan ole 
niin suuri kuin muissa lehdoissa, koska ne ovat luontai-
sesti muita lehtoja kuusivaltaisempia ja varjoisampia. 
Siten myös metsätalouden aiheuttamien rakeenteellisten 
muutosten nopeus ojitusta lukuun ottamatta on melko 
vähäinen ainakin verrattuna muihin lehtoluontotyyp-
peihin. Osa keskiravinteisista kosteista lehdoista on 
kuitenkin lehtipuuvaltaisia, ja niissä muutos on ollut 
kuusivaltaisia voimakkaampi. 

Metsätaloustoimilla on myös muita vaikutuksia. 
Puuston ja pensaston kerroksellisuus on vähentynyt, ja 
lehtometsien uudistaminen puolestaan estää puuston 
ikääntymisen. Myös muut lehtometsien hakkuut vähen-
tävät muodostuvan lahopuun määrää. Lahopuun mää-
rän ja laadun vähentyminen heijastuu puolestaan sillä 
elävän lajiston esiintymiseen, vaikkakaan lahopuumäärä 
ei liene vähentynyt kosteissa lehdoissa yhtä paljon kuin 
kuivissa tai tuoreissa lehdoissa. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön rehevät 
lehtolaikut.

5.1.7 

Kosteat runsasravinteiset lehdot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 3 - VU
Pohjois-Suomi - 4 - NT
Etelä-Suomi - 3 - VU

Luonnehdinta: Valtaosa kosteista lehdoista sijaitsee pu-
rojen varsilla, lähteikköalueilla ja ravinteisilla rinteillä. 
Kosteat runsasravinteiset lehdot voidaan jakaa kahteen 
päätyyppiin, suurruoholehtoihin ja saniaislehtoihin.

Kosteiden runsasravinteisten lehtojen sammalkerros 
ei yleensä ole yhtenäinen, mutta kylläkin monilajinen, 
esimerkkeinä korpi- ja poimulehväsammal (Plagiomnium 
ellipticum, P. undulatum), lehtohaivensammal (Cirriphyl
lum piliferum) ja lehtosuikerosammal (Brachythecium ru
tabulum).

Suurruoholehdot ovat lähes aina ravinteisten alueiden 
lehtoja. Osa suurruoholehdoista on kulttuurivaikutteisia. 
Suurruoholehdoissa vallitsevat mesiangervo (Filipendula 
ulmaria), käenkaali (Oxalis acetosella) ja metsäkurjenpolvi 
(Geranium sylvaticum) lehtotyypistä riippuen. Suurruo-

holehdoissa kenttäkerroksessa on vähän suuria saniai-
sia, mutta niiden sijasta runsaasti korkeampia ruohoja 
kuten mesiangervo, huopaohdake (Cirsium helenioides), 
suokeltto (Crepis paludosa) ja ojakellukka (Geum rivale). 
Kulttuurivaikutteisissa suurruoholehtojen lajistoa ovat 
mm. vuohenputki (Aegopodium podagraria), koiranputki 
(Anthriscus sylvestris), nokkonen (Urtica dioica) ja vadel-
ma (Rubus idaeus). 

Puronvarsien ja lähteikköalueiden kosteista lehdoista 
runsasravinteisia saniaislehtoja ovat kotkansiipi- (MatT) 
ja myyränporrasvaltaiset (DiplT) saniaislehdot. Niiden 
kenttäkerrosta vallitsevat suursaniaiset kotkansiipi (Mat
teuccia struthiopteris) ja hiirenporras (Athyrium filixfemina) 
sekä myyränporraslehdoissa myyränporras (Diplazium 
sibiricum). Näiden ohella tyypille ominaisia ruohoja ovat 
velholehti (Circaea alpina), lehtotähtimö (Stellaria nemo
rum) ja lehtokorte (Equisetum pratense). Etelä-Suomessa 
myös lehtopähkämö (Stachys sylvatica), kevätlinnunsilmä 
(Chrysosplenium alternifolium) ja lehtopalsami (Impatiens 
nolitangere) ovat yleisiä. Saniaislehtojen vaateliaita heiniä 
ovat korpisorsimo (Glyceria lithuanica), korpinurmikka 
(Poa remota) ja hajuheinä (Cinna latifolia). 

Kosteiden runsasravinteisten lehtojen pensaskerrok-
sen yleisimmät lajit ovat paatsama (Rhamnus frangula), 
musta- ja punaherukka (Ribes nigrum, R. rubrum) sekä 
koiranheisi (Viburnum opulus). Tyypillisimpiä puita ovat 
terva- ja harmaaleppä (Alnus glutinosa, A. incana), hies-
koivu (Betula pubescens) ja kuusi (Picea abies), harvinai-
sena tavataan saarnea (Fraxinus excelsior) ja vuorijalavaa 
(Ulmus glabra). Toisinaan tuomi (Prunus padus) muodos-
taa laajoja tiheikköjä. 
Maantieteellinen vaihtelu: Suurruoholehdot ovat Poh-
jois-Suomessa melko yleisiä kosteita lehtoja. Mesianger-
vovaltaista suurruoholehtoja kutsutaan Etelä-Suomessa 
käenkaali-mesiangervolehdoiksi (OFiT), keskiboreaali-
sella vyöhykkeellä metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesi-
angervolehdoiksi (GOFiT) ja pohjoisboreaalisella met-
säkasvillisuusvyöhykkeellä metsäkurjenpolvi-mesian-
gervolehdoiksi (GFiT). Ukonhattuvaltaiset lehdot (AT) 
esiintyvät Pohjois-Karjalassa. 

Saniaislehdot (FT) ovat koko maassa varsin saman-
kaltaisia. Runsasravinteisista saniaislehdoista kotkan-
siipivaltaisia (MatT) esiintyy koko maassa, mutta myy-
ränporrasvaltaisia saniaislehtoja (DiplT) tavataan vain 
lähinnä Kuusamossa ja paikoin muualla Itä-Suomessa 
sekä hyvin harvinaisena Hämeessä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kosteat runsas-
ravinteiset lehdot rajautuvat useimmiten lehtokorpiin tai 
ruoho- ja heinäkorpiin sekä tuoreisiin runsasravinteisiin 
lehtoihin.

Esiintyminen: Runsasravinteisia kostei-
ta lehtoja esiintyy koko maassa, mutta 
ne ovat Pohjois-Suomessa selvästi har-
vinaisempia kuin Etelä-Suomessa. 
Uhanalaistumisen syyt: Pellonraivaus, 
metsien puulajisuhteiden muutokset, 
lahopuun väheneminen, metsien ikära-
kenteen muutokset, vesistörakentami-
nen, ojitukset.

Karkalin luonnonpuisto, Karjalohja. u
Kuva: Marja Hokkanen
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Uhkatekijät: Metsien puulajisuhteiden muutokset, la-
hopuun väheneminen, metsien ikärakenteen muutokset, 
kunnostusojitukset, metsien uudistamis- ja hoitotoimen-
piteet, vieraslajit, rakentaminen (tiet, voimalinjat, asutus 
yms.).
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin laadun arvioidaan 
heikenneen voimakkaasti viimeisten 50 vuoden aikana. 
Laadun arvioidaan heikentyneen selvästi myös ennen 
1950-lukua, mutta muutos ei ole kokonaisuutena kui-
tenkaan niin voimakas, että uhanalaisuusluokkaa olisi 
korotettu.

Metsätalous vaikuttaa erittäin merkittävästi kosteiden 
runsasravinteisten lehtojen laatuun. Jos ojitus tai purojen 
perkaukset eivät ole täysin tuhonneet luontotyyppiä, ne 
ovat heikentäneet näiden lehtojen laatua muuttamalla 
maannoksen ominaisuuksia merkittävästi. Lehdoista on 
ojitettu kaikkiaan yli neljännes, ja ojitukset ovat kohdis-
tuneet pääosin Etelä-Suomen kosteisiin lehtoihin. 

Metsänhoidolliset toimenpiteet muuttavat jossain 
määrin lehtometsän pohja- ja kenttäkerroksen lajistoa 
ja vähentävät puuston ja pensaston kerroksellisuutta. 
Lehtojen uudistaminen ja muut hakkuut estävät van-
hojen metsien synnyn ja vähentävät muodostuvan la-
hopuun määrää (ks. myös lehtojen ryhmäkuvaus, luku 
5.1). Lahopuun vähentyminen samoin kuin muut muu-
tokset heijastuvat runsasravinteisten lehtojen lajistoon 
ja eliöiden uhanalaistumiseen. Erityisesti uhanalaisten 
lajien määrä on suuri kosteissa runsasravinteisissa leh-
doissa verrattuna useimpiin muihin lehtoluontotyyp-
peihin. 

Metsätalouden aiheuttamat muutokset kosteiden 
lehtojen rakenteeseen (ojitusta lukuun ottamatta) eivät 
kuitenkaan ole niin nopeita kuin kuivemmilla tyypeillä, 
koska kosteat lehdot ovat luontaisesti muita varjoisam-
pia. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin lehdot (9050). Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön rehevät 
lehtolaikut.

5.2 

Lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 2 y NT*
Pohjois-Suomi 5 2 y NT*
Etelä-Suomi 5 2 y NT*

Luonnehdinta: Lehtomaiset kankaat sijaitsevat usein 
rinteiden alaosissa ja puronvarsilla paikoilla, joille va-
lumavedet tuovat lisäravinteita. Lehtomaisia kankaita 
tavataan viljavilla moreenimailla ja savimailla. Maannos 
poikkeaa lehdoista siten, että humuskerros voidaan sel-
västi erottaa kivennäismaasta, jossa näkyvät huuhtou-
tumiskerros ja rikastumiskerrokset sekä muuttumaton 
pohjamaa. Lehtomaisen kankaan humuskerroksen pin-
taosa on hapanta kangashumusta (pH > 4), joka on alem-
mista osistaan pitkälle maatunutta ja vähemmän hapan-
ta mullasta (mullaksen paksuus 5−10 cm). Valtakunnan 
metsien 9. inventoinnin (VMI9) mukaan lehtomaisia 

kankaita on 15 % kivennäismaiden kokonaispinta-alasta. 
Pääosa niistä sijaitsee Etelä-Suomen tarkastelualueella, 
jossa niitä on 21 % kivennäismaa-alasta. Pohjois-Suomen 
kivennäismaista lehtomaisia on 1,2 %.

Pohjakerros koostuu pääosin sammalista. Sammal-
kerros on epäyhtenäinen, mutta runsaampi kuin leh-
doissa. Vallitsevina lajeina (runsausjärjestyksessä) ovat 
seinäsammal (Pleurozium schreberi), metsäkerrossammal 
(Hylocomium splendens), suikerosammalet (Brachythecium 
spp.), kynsisammalet (Dicranum spp., etenkin D. polyse
tum ja D. scoparium), korpikarhunsammal (Polytrichum 
commune), metsäliekosammal (Rhytidiadelphus triquet
rus) (jolla kasvupaikkaoptimi lehtomaisella kankaalla), 
lehväsammalet (Mniaceae), laakasammalet (Plagiothe
cium spp.) sekä soistuneilla paikoilla korpirahkasam-
mal (Sphagnum girgensohnii). Etenkin eteläboreaalisen 
alueen lehtomaisilla kankailla esiintyy niukasti myös 
lehtojen luonnehtijalajistoa kuten lehtoruusukesam-
mal (Rhodobryum roseum) ja palmusammal (Climacium 
dendroides). Jäkäliä on lehtojen tapaan niukasti, lähinnä 
poronjäkäliä (Cladonia spp.) ja pilkkunahkajäkälää (Pel
tigera aphthosa).

Kenttäkerroksessa varpujen peittävyys on hieman 
suurempi kuin lehdoissa, mutta selvästi pienempi kuin 
tuoreilla kankailla. Tyypillisimmät varvut ovat mustikka 
(Vaccinium myrtillus), puolukka (V. vitisidaea) ja vanamo 
(Linnaea borealis).

Heinämäisten kasvien (heinät, sarat) ja ruohojen peit-
tävyys on pienempi kuin lehdoissa, mutta selvästi suu-
rempi kuin tuoreilla kankailla. Yleisimpiä ruohokasveja 
runsausjärjestyksessä ovat metsäimarre (Gymnocarpium 
dryopteris), oravanmarja (Maianthemum bifolia), käenkaali 
(Oxalis acetosella), lillukka (Rubus saxatilis), metsäkorte 
(Equisetum sylvaticum), metsäalvejuuri (Dryopteris carthu
siana), mesiangervo (Filipendula ulmaria) sekä maitohors-
ma (Epilobium angustifolium). Muuta luonnehtijalajistoa 
ovat mm. metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), kielo 
(Convallaria majalis) sekä kultapiisku (Solidago virgaurea). 
Edellä mainituista lajeista käenkaali niukkenee Oulu-
järven tienoilla häviten kokonaan Rovaniemen poh-
joispuolella. Heinämäisistä kasveista yleisimmät ovat 
metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea), metsälauha  
(Deschampsia flexuosa), nurmilauha (Deschampsia cespito
sa), korpikastikka (Calamagrostis purpurea) sekä nurmi-
rölli (Agrostis capillaris). Muita niukempina esiintyviä, 
mutta yleisesti tavattavia lajeja ovat nuokkuhelmikkä 
(Melica nutans), kevätpiippo (Luzula pilosa) ja sormisara 
(Carex digitata). Edellä mainituista lajeista metsäkastikka 
ja sormisara niukkenevat pohjoista kohti siten, että nii-
den levinneisyysalueen pohjoisraja on pohjoisboreaali-
sen vyöhykkeen eteläosassa (Etelä-Lappi–Koillismaa).

Pensaskerroksen peittävyys on suurempi kuin tuo-
reilla kankailla. Yleisiä lajeja ovat muun muassa ka-
taja (Juniperus communis) ja lehdoissa runsaimmillaan 
esiintyvä vadelma (Rubus idaeus). Vadelmaa tavataan 
erityisesti Etelä-Suomessa. Pensaslajistoon kuuluu myös 
vaateliaita lajeja kuten näsiä (Daphne mezereum) ja tuomi 
(Prunus padus). 

Lehtomaisten kankaiden yleisimmät puulajit ovat 
kuusi (Picea abies), hies- ja rauduskoivu (Betula pubes
cens, B. pendula), haapa (Populus tremula) sekä mänty 
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(Pinus sylvestris). Pohjois-Suomeen siirryttäessä kuusen 
määrä puustossa lisääntyy suhteessa muihin puulajei-
hin. Tuoreisiin kangasmetsiin verrattuna pihlaja (Sorbus 
aucuparia), tuomi (Prunus padus) sekä raita (Salix caprea) 
ovat puumaisia. Hemi- ja eteläboreaalisella vyöhykkeel-
lä lehtomaisissa kangasmetsissä esiintyy niukasti myös 
lehtojen ja jalopuustoisten kangasmetsien lajeja kuten 
vaahteraa (Acer platanoides).

Luontaisina kehittyneissä metsissä uuden puusuku-
polven syntyä edeltää yleensä myrskytuho. Luonnon-
tilaisessa metsässä on yleensä samanaikaisesti useita eri 
puusukupolvia, jotka muodostavat katkeamattoman jat-
kumon. Pääosin puuston järeytymisestä ja lisääntyneestä 
kuolleisuudesta johtuen kuolleen puuston kokonaistila-
vuus on nuorissa metsissä suurempi kuin useissa muissa 
ikäluokissa. Kuolleen puuston tilavuus on luonnontilai-
sissa nuorissa metsissä Etelä-Suomessa vähintään 100 
m3/ha ja Pohjois-Suomessa (pohjoisboreaalinen vyöhyke) 
vähintään 50 m3/ha. Etelä-Suomen keski-ikäisissä, van-
hoissa ja ikivanhoissa luonnontilaisissa metsissä kuol-
lutta puuta on vähintään 50 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 
vähintään 25 m3/ha. Puulajeittaiset osuudet vaihtelevat 
mm. maantieteellisen sijainnin mukaan.

Lehtomaisten kankaiden laatu on heikentynyt eri-
tyisesti Etelä-Suomessa suurelta osin intensiivisen met-
sätalouden seurauksena. Luonnonmetsille tyypillisiä 
luontaisia häiriöitä on hyvin vähän. Metsänkäsittelyt 
näkyvät mm. puuston ja pensaiden kerroksellisuuden 
vähenemisenä. Päätehakkuut puolestaan ehkäisevät 
puuston ikääntymistä, ja myös muut hakkuut vähen-
tävät muodostuvan lahopuun määrää ja laatua. Edellä 
mainittujen toimenpiteiden seurauksena kookkaiden 
elävien ylispuiden ja lehtipuiden osuus on pienentynyt 
ja puusto tasaikäistynyt. Myös ojitukset ovat heikentä-
neet ja hävittäneet luontotyyppiä.

Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkaste-
lualueella esiintyy seuraavia lehtomaisten kankaiden 
metsäkasvillisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuulu-
vat käenkaali-mustikkatyyppiin (OMT). Pohjanmaan–
Kainuun alueella lehtomaiset kankaat ovat pääasiassa 
metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyppiä (GOMT), 
joskin vyöhykkeen pohjoisosassa on myös metsäimarre-
mustikkatyypin (DMT) metsiä. 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola–Metsä-Lappi) lehtomaiset kankaat kuuluvat 
metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppiin (GMT), joskin alu-
een pohjoisosassa on myös ruohokanukka-metsäimar-
re-mustikkatyypin (CoDMT) metsiä. Tunturi-Lapissa 
esiintyy ruohokanukka-metsäimarre-mustikkatyypin 
ohella matalaruohotyyppiä (MaRhT), jossa pääpuulajina 
on mänty tai koivu.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Lehtomaiset 
kankaat rajautuvat karummassa päässä tuoreisiin kan-
kaisiin ja rehevässä lehtoihin. Etelä-Suomen hemi- ja ete-
läboreaalisella vyöhykkeellä lehtomaiset kankaat voivat 
rajautua myös jalopuustoisiin kangasmetsiin. Lehtomai-
set kankaat ovat alttiita soistumaan, jolloin ne voivat 
rajautua reheviin korpiin.

Esiintyminen: Lehtomaisia kankaita on 
koko maassa, joskin niiden esiintymi-
nen on painottunut Etelä-Suomen tar-
kastelualueelle. Runsaimmin niitä on 
maamme kahdeksan lehtokeskuksen 
alueella ja niiden läheisyydessä. Lehto-
keskuksista kuusi (Ahvenanmaa–Lou-
nais-Suomi, Etelä-Häme, Keski-Karjala, 

Kuopion ympäristö, Kainuun vaarat, Lapin kolmio) si-
jaitsee Etelä-Suomen tarkastelualueella. Pohjois-Kuusa-
mon ja Kittilän–Kolarin lehtokeskukset sijaitsevat Poh-
jois-Suomen tarkastelualueella.

Sotivaara, Pudasjärvi. Kuva: Tiina Tonteri
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Valtakunnan metsien 9. inventoinnin (VMI9) ja Met-
sähallituksen kuviotietojärjestelmän mukaan lehtomais-
ten kankaiden kokonaispinta-ala Suomessa on 22 819 
km2. Etelä-Suomessa lehtomaisia kankaita on 22 301 km2 
ja Pohjois-Suomessa 518 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 
valtakunnan metsien 1., 5. ja 9. inventointitietojen perus-
teella laskettuna 19 308 km2, josta Etelä-Suomen osuus 
oli 18 880 km2 ja Pohjois-Suomen 428 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, metsien ikärakenteen muutokset, metsien puulaji-
suhteiden muutokset, ojitukset, pellonraivaus. 
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, metsi-
en ikärakenteen muutokset, metsien puulajisuhteiden 
muutokset, ojitukset. 
Arvioinnin perusteet: Valtakunnan metsien inven-
tointiaineistojen (VMI1, VMI5, VMI9) perusteella leh-
tomaisten kankaiden kokonaismäärä maassamme on 
lisääntynyt 50 vuoden aikana noin 15 %. Muutos on 
ollut samansuuntainen Etelä- ja Pohjois-Suomessa. 
VMI9-aineistossa on puuttomia, äskettäin hakattuja 
lehtomaisia kankaita yhteensä 486 km2 (2,1 % kaikista 
lehtomaisista kankaista). Nuoria metsiä on 9 644 km2 
(42 % kaikista lehtomaisista kankaista) ja keski-ikäisiä 
11 350 km2 (50 %). Vanhempien ikäluokkien osuus on 
yhteensä 1 339 km2 (5,9 %). Näistä vanhojen metsien 
osuus (1 276 km2) on selvästi suurempi kuin ikivan-
hojen (63 km2). Lehtomaisten kankaiden määrää ovat 
lisänneet maaperää rehevöittävä typpilaskeuma sekä 
ilmaston muutos. Lisäksi määrän lisääntyminen selit-
tynee myös sillä, että lehtomaiset kankaat tunnistetaan 
aiempaa paremmin.

Metsätalouskäytön seurauksena kuolleessa puustos-
sa erityisesti järeä maapuu, kelot ja lehtilahopuut ovat 
vähentyneet kaikissa ikäluokissa. Lahopuun määrä on 
VMI9:n tulosten perusteella keskimäärin 3,5 m3/ha, josta 
0,5 m3/ha on järeää (yli 30 cm paksua). Etelä-Suomes-
sa lahopuuta on selvästi vähemmän (3,2 m3/ha, josta  
0,5 m3/ha järeää) kuin Pohjois-Suomessa (15,9 m3/ha, 
josta 3,2 m3/ha järeää). Metsiköistä on suojelualueilla 
277 km2 (1,2 %). Etelä-Suomessa lehtomaisista kankais-
ta on suojelualueilla 0,8 % (171 km2), Pohjois-Suomessa  
20 % (106 km2).

Hakkuiden ohella metsien laatua ovat heikentäneet 
maanpinnan muokkaukset. Kaikki muokatut metsät 
kuuluvat nuoriin lehtomaisiin kangasmetsiin (ikä 0–40 
vuotta), joista kaikkiaan 41 %:lla on tehty maanpinnan 
muokkaus. Lehtomaisista kankaista on ojitettu 13 %, 
joista pääosa on nuoria metsiä.

Erityisesti Etelä-Suomessa kuusen suosiminen johtaa 
lehtipuuston, puulajien ja metsän valoisuuden vähenty-
miseen. Metsätaloustoimenpiteet (muokkaus, puulaji-
muutokset) muuttavat metsän pohja- ja kenttäkerroksen 
lajistoa. Pohjois-Suomessa porojen voimakas laidunnus 
näkyy erityisesti nuorissa ikäluokissa lehtipuuston mää-
rän vähenemisenä.

Vanhojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikka-
spesifisiä, ja intensiivisen metsätalouden takia monet 
niistä ovat nykyään varsin harvalukuisia. Voimakkaim-
min lajistoon heijastuvat vanhojen metsien puute, puu-
lajimuutokset sekä lahopuun määrän ja laadun vähenty-

minen. Uusimman uhanalaisten lajien mietinnön (Rassi 
ym. 2001) mukaan kaikista Suomessa uhanalaisiksi luo-
kitelluista lajeista 144 (9,6 %) elää ensisijaisesti vanhoissa 
kangasmetsissä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.2.1 

Nuoret lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 2 y VU
Pohjois-Suomi 5 2 - EN
Etelä-Suomi 5 2 y VU

Luonnehdinta: Lehtomaisen kankaan nuorissa metsissä 
valtapuusto on alle 40-vuotiasta. Luontotyypille on omi-
naista sukkessiosta johtuva nopea aluskasvillisuuden 
muutos. Pohjakerros on lehtomaisten kankaiden yleis-
kuvauksessa (luku 5.2) esitetyn kaltainen siten, että mer-
kittävimmät erot ovat lajien välisissä runsaussuhteissa. 
Esimerkiksi korpikarhunsammal (Polytrichum commune) 
on runsaampi kuin muissa lehtomaisen kankaan ikä-
luokissa.

Kenttäkerroksessa mustikan (Vaccinium myrtillus), 
puolukan (V. vitisidaea) ja vanamon (Linnaea borealis) 
peittävyys on pienempi kuin keski-ikäisissä metsissä, 
mutta suurempi kuin vanhoissa ja ikivanhoissa metsis-
sä. Heinien ja ruohojen peittävyys on suurempi kuin 
keski-ikäisissä metsissä, mutta pienempi kuin vanhois-
sa ikäluokissa. Ruohoista yleisimpiä ovat maitohorsma 
(Epilobium angustifolium), metsäimarre (Gymnocarpium 
dryopteris), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) se-
kä lillukka (Rubus saxatilis). Heinistä yleisiä ovat met-
säkastikka (Calamagrostis arundinacea) sekä metsä- ja 
nurmilauha (Deschampsia flexuosa, D. cespitosa). Pensas-
kerroksen lajeista vadelman (Rubus idaeus) peittävyys on 
runsaimmillaan nuorten ikäluokassa. 

Puusto on alkanut kehittyä voimakkaan häiriön (luon-
taisen tai ei-luontaisen) jälkeen. Yleensä luonnontilaisen 
sukkession seurauksena syntyneen nuoren metsän val-
tapuuston muodostavat lehtipuut. Lehtipuiden kuten 
hies- ja rauduskoivun (Betula pubescens, B. pendula) sekä 
haavan (Populus tremula) ohella puustossa on mm. kuusta 
(Picea abies) ja mäntyä (Pinus sylvestris). Luonnontilaiset 
nuoret kangasmetsien sukkessiovaiheet tarjoavat suuren 
ravintoresurssin tuoretta lahopuuta ja lämpöä vaativalle 
lajistolle. Häiriö, joka nuoren sukkessiovaiheen on syn-
nyttänyt, voi olla esimerkiksi metsäpalo tai myrsky. Palo 
luo monille eliölajeille välttämättömiä rakennepiirtei-
tä. Suurin osa palolajeista suosii avoimuuden tuomaa 
lämpöä, ja paloalueella esiintyykin sellaisia pienialaisia 
ekolokeroita, joita ei muissa metsän sukkessiovaiheis-
sa ole. Osa lajeista hyödyntää nuoria sukkessiovaiheita 
vain lyhyen aikaa, osa kykenee elämään ympäristössä 
pidemmän aikaa, jopa vuosikymmeniä. Lehtomaisten 
kankaiden nuorten vaiheiden lehtipuusto on ravinto-
resurssi, jota hyödyntää mm. runsas lehtikuoriais- ja 
kärsäkäslajisto. 
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkaste-
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lualueella esiintyy seuraavia lehtomaisten kankaiden 
metsäkasvillisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuulu-
vat käenkaali-mustikkatyyppiin (OMT). Pohjanmaan–
Kainuun alueella lehtomaiset kankaat ovat pääasiassa 
metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyppiä (GOMT), 
joskin vyöhykkeen pohjoisosassa on myös metsäimarre-
mustikkatyypin (DMT) metsiä. 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola–Metsä-Lappi) lehtomaiset kankaat kuuluvat 
metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppiin (GMT), joskin alu-
een pohjoisosassa on myös ruohokanukka-metsäimar-
re-mustikkatyypin (CoDMT) metsiä. Tunturi-Lapissa 
esiintyy ruohokanukka-metsäimarre-mustikkatyypin 
ohella matalaruohotyyppiä (MaRhT), jossa pääpuulajina 
on mänty tai koivu.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Lehtomaiset 
nuoret kankaat syntyvät yleensä esimerkiksi myrskytu-
hon tuloksena. Luontaisen sukkession seurauksena niis-
tä kehittyy keski-ikäisiä metsiä, joiden puulajikoostumus 
vaihtelee mm. maantieteellisen sijainnin mukaan.
Esiintyminen: VMI9:n mukaan nuorten lehtomaisten 
kankaiden kokonaispinta-ala on 9 644 km2, josta valtaosa 
on Etelä-Suomen tarkastelualueella (9 435 km2, 98 %). 
Pohjois-Suomen tarkastelualueella on 209 km2 (2,2 %). 
Vuoden 1956 pinta-ala oli 6 771 km2, josta Etelä-Suomes-
sa 6 695 km2 ja Pohjois-Suomessa 76 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähene-
minen, metsien puulajisuhteiden muutokset, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (mm. maaperän muokkaus), ojitukset, pellon-
raivaus.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, metsi-
en puulajisuhteiden muutokset, metsien ikärakenteen 
muutokset, metsien uudistamis- ja hoitotoimet (mm. 
maaperän muokkaus), ojitukset. 
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on lisääntynyt noin 30 %. Alueelli-
sesti tarkasteltuna Etelä-Suomen muutos on koko maan 
kaltainen. Pohjois-Suomessa määrä on lähes kolminker-
taistunut. Merkittävin syy nuorten metsien  lisääntymi-
seen on metsätalouskäytön tehostuminen.

Nykyisellään luontaisia häiriöitä on vähän ja metsät 
ovat pääosin intensiivisessä metsätalouskäytössä. Kuol-
leen puun määrä on VMI9:n mukaan keskimäärin 1,8 
m3/ha, josta 0,2 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuol-
lutta puuta on vähemmän (1,4 m3/ha, josta 0,2 m3/ha jä-
reää) kuin Pohjois-Suomessa (4,2 m3/ha, josta 0,2 m3/ha 
järeää). Metsiköistä on suojelualueilla 60 km2 (0,62 %), 
jotka kaikki ovat Etelä-Suomessa. Maanpinnan muok-
kaus on tehty 41 %:lla (3 940 km2) nuorista metsistä. Oji-
tettuja alueita on kaikkiaan 17 % (1 660 km2).

Uhanalaisuuden kokonaisarvioon on merkittävästi 
vaikuttanut metsien laadun heikkeneminen. Valtaosa 
nuorista metsistä on metsätalouskäytössä, mistä johtuen 
niiden laadulliset tekijät ovat luonnontilaisesti kehitty-
neeseen metsään verrattuna olennaisesti heikentyneet. 
Heikkeneminen näkyy muun muassa kuolleen puun 
määrässä ja laadussa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.2.2 

Keski-ikäiset lehtomaiset kankaat

Luonnehdinta: Keski-ikäisten metsien alaikäraja on ko-
ko Suomessa 40 vuotta. Keski-ikäisten ja vanhojen leh-
tomaisten kankaiden välinen ikäraja sen sijaan vaihtelee 
alueittain ja puulajeittain. Lehtimetsissä se on eteläisessä 
Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 78 vuotta, 
Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 91 vuotta sekä Keski- ja 
Ylä-Lapissa 104 vuotta. Kuusi-, mänty- ja sekametsissä 
raja on eteläisessä Suomessa 104 vuotta, Pohjois-Poh-
janmaalla ja Kainuussa 130 vuotta sekä Koillismaalla ja 
Etelä-Lapissa 143 vuotta. Keski-Lapissa ikäraja on 156 ja 
Ylä-Lapissa 169 vuotta. 

Luontaisesti syntyneen keski-ikäisen lehtomaisen 
kankaan puusto on yleensä sekametsää. Puustoon kuu-
luvat hies- ja rauduskoivu (Betula pubescens, B. pendula), 
haapa (Populus tremula), kuusi (Picea abies) ja mänty (Pi
nus sylvestris). Kenttäkerroksessa varpujen peittävyys on 
puuston varjostuksen myötä lisääntynyt ja heinämäis-
ten kasvien peittävyys pienentynyt verrattuna nuoriin 
ikäluokkiin. Niukentuneita lajeja ovat mm. metsälauha 
(Deschampsia flexuosa) ja maitohorsma (Epilobium angus
tifolium). Havupuuvaltaisissa metsissä varpujen peit-
tävyys on lehtimetsiä suurempi. Muihin keski-ikäisiin 
metsiin verrattuna vanamolla (Linnaea borealis) on suurin 
peittävyys kuusivaltaisissa metsissä ja kangas- ja met-
sämaitikalla (Melampyrum pratense, M. sylvaticum) lehti-
puuvaltaisissa metsissä. Pohjakerros on pääpiirteissään 
lehtomaisten kankaiden yleiskuvauksessa (luku 5.2) 
esitetyn kaltainen. Esimerkiksi korpikarhunsammal 
(Polytrichum commune) on runsaampi kuin muissa leh-
tomaisen kankaan ikäluokissa.

Keski-ikäiset lehtomaiset kankaat ovat tiheäpuustoi-
sia, minkä vuoksi valoa ja lämpöä suosivaa lajistoa on 
hyvin niukasti. Lahopuulajeista parhaiten menestyvät 
ne, jotka kykenevät hyödyntämään itseharventumisen 
seurauksena kuolevaa nuorta puustoa. Etenkin kuollut-
ta, riukumaista lehtipuuta käyttäville lajeille on ravintoa 
tarjolla.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkaste-
lualueella esiintyy seuraavia lehtomaisten kankaiden 
metsäkasvillisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuulu-
vat käenkaali-mustikkatyyppiin (OMT). Pohjanmaan–
Kainuun alueella lehtomaiset kankaat ovat pääasiassa 
metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyppiä (GOMT), 
joskin vyöhykkeen pohjoisosassa on myös metsäimarre-
mustikkatyypin (DMT) metsiä. 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola–Metsä-Lappi) lehtomaiset kankaat kuuluvat 
metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppiin (GMT), joskin alu-
een pohjoisosassa on myös ruohokanukka-metsäimar-
re-mustikkatyypin (CoDMT) metsiä. Tunturi-Lapissa 
esiintyy ruohokanukka-metsäimarre-mustikkatyypin 
ohella matalaruohotyyppiä (MaRhT), jossa pääpuulajina 
on mänty tai koivu.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Keski-ikäiset 
lehtomaiset kankaat syntyvät sukkession seurauksena 
nuorista lehtomaisista kangasmetsistä. Sukkession edel-
leen edetessä niistä kehittyy vanhoja metsiä, joiden puu-
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lajikoostumus vaihtelee mm. maantieteellisen sijainnin 
mukaan.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) perusteella keski-ikäisten lehtomais-
ten kankaiden kokonaispinta-ala on 11 350 km2. Nämä 
metsät sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa, jossa niitä on 
11 175 km2. Pohjois-Suomessa on 175 km2. Vuoden 1956 
pinta-ala oli 11 824 km2, josta Etelä-Suomessa 11 630 km2 
ja Pohjois-Suomessa 194 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähe-
neminen, metsien ikärakenteen muutokset, metsien 
puulajisuhteiden muutokset, metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet (mm. maaperän muokkaus), ojitukset, 
pellonraivaus.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, metsi-
en ikärakenteen muutokset, metsien puulajisuhteiden 
muutokset, metsien uudistamis- ja hoitotoimet (mm. 
maaperän muokkaus), ojitukset.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.2.2.1 

Keski-ikäiset mäntyvaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 y NT
Pohjois-Suomi 5 3 - VU
Etelä-Suomi 5 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) mukaan luontotyypin kokonaispin-
ta-ala on 1 156 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 1 113 
km2 ja Pohjois-Suomen 43 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli  
1 514 km2, josta Etelä-Suomessa oli 1 496 km2 ja Pohjois-
Suomessa 18 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on vähentynyt hieman yli 20 %. 
Alueellisesti tarkasteltuna Etelä-Suomen muutos on 
koko maan kaltainen. Pohjois-Suomessa määrä on si-
tävastoin yli kaksinkertaistunut. Merkittävin syy luon-
totyypin vähenemiseen Etelä-Suomessa ja koko maassa 
on metsätalouskäytön tehostuminen. Etelä-Suomen ja 
koko Suomen osalta määrällistä uhanalaisuusarviota on 
lievennetty, koska määrän oletetaan lähitulevaisuudessa 
lisääntyvän nykyisten nuorten metsien siirtyessä tähän 
luokkaan.

Kuolleen puun määrä on VMI9:n perusteella keski-
määrin 3,5 m3/ha, josta 0,4 m3/ha on järeää. Etelä-Suo-
messa kuollutta puuta on 3,5 m3/ha, josta 0,4 m3/ha 
on järeää. Pohjois-Suomessa VMI9-koealoilta ei ole löy-
tynyt kuollutta puuta. Metsiköistä on suojelualueilla 
15 km2 (1,3 %), jotka kaikki sijaitsevat Etelä-Suomessa. 
VMI-aineistoon kuuluvista metsistä on ojitettu 100 km2  
(8,6 %).

Uhanalaisuuden kokonaisarviota on Etelä-Suomes-
sa ja koko maassa lievennetty luontotyypin yleisyyden 
perusteella. Uhanalaisuuden kokonaisarvioon on vai-
kuttanut olennaisesti metsien laadun heikkeneminen. 
Valtaosa metsistä on metsätalouskäytössä, mistä johtuen 
niiden laadulliset tekijät ovat luonnontilaisesti kehitty-

neeseen metsään verrattuna olennaisesti heikentyneet. 
Heikkeneminen näkyy muun muassa kuolleen puun 
määrässä ja laadussa (niukasti järeää kuollutta puuta).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
lehtomaisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.2).

5.2.2.2 

Keski-ikäiset kuusivaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 y NT
Pohjois-Suomi 3 2 - EN
Etelä-Suomi 5 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen inven-
toinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on 6 880 km2, 
josta Etelä-Suomen osuus on 6 855 km2 ja Pohjois-Suomen 
25 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 6 147 km2, josta Etelä-
Suomessa oli 6 062 km2 ja Pohjois-Suomessa 85 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
keski-ikäisten kuusivaltaisten lehtomaisten kankaiden 
määrä on lisääntynyt noin 10 %. Alueellisesti tarkastel-
tuna Etelä-Suomen muutos on koko maan kaltainen. 
Pohjois-Suomessa määrä on vähentynyt noin 70 %. 

Merkittävin syy luontotyypin lisääntymiseen on 
metsätalouskäytön tehostuminen. Luokkaan kuuluvat 
metsät ovat pääosin sellaisia, jotka on hakattu 1940−50-
luvulla. Tämän jälkeen ne on viljelty kuuselle, joka on 
yleisin lehtomaisilla kankailla kasvatettava puulaji. 
Pohjois-Suomen määrällistä uhanalaisuusarviota on lie-
vennetty, koska määrän uskotaan lähitulevaisuudessa 
lisääntyvän, kun valtaosa nykyisistä nuorista metsistä 
siirtyy tähän luokkaan.

Luontotyypin metsistä valtaosa on tavanomaisessa 
metsätalouskäytössä, minkä takia luonnontilaisia metsiä 
on hyvin vähän. Kuolleen puun määrä on VMI9:n tulos-
ten perusteella keskimäärin 3,9 m3/ha, josta 0,6 m3/ha 
on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 3,9 m3/
ha, josta 0,6 m3/ha järeää. Pohjois-Suomessa ei VMI9-
koealoilla ole havaittu kuollutta puuta. Metsiköistä on 
suojelualueilla 25 km2 (0,4 %), jotka kaikki sijaitsevat 
Etelä-Suomessa. VMI-aineistoon kuuluvista metsistä on 
ojitettu 700 km2 (10 %).

Uhanalaisuuden kokonaisarviota on Etelä-Suomes-
sa ja koko maassa lievennetty luontotyypin yleisyyden 
vuoksi.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
lehtomaisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.2).

5.2.2.3 

Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 2 - EN
Pohjois-Suomi 5 2 - VU*
Etelä-Suomi 2 2 - EN

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
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648 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 591 km2 ja Pohjois-
Suomen 57 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 2 476 km2, 
josta Etelä-Suomessa 2 407 km2 ja Pohjois-Suomessa  
69 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on vähentynyt yli 70 %. Alueelli-
sesti tarkasteltuna Etelä-Suomen muutos on koko maan 
kaltainen. Pohjois-Suomessa määrä on vähentynyt noin  
15 %. Merkittävin syy vähenemiseen on ollut se, että 
nykyaikainen metsänkasvatus suosii havupuuvaltai-
sia metsiä ja lehtipuusto poistetaan yleensä jo nuorissa 
ikäluokissa. Osa metsistä on myös raivattu pelloksi tai 
niityiksi.

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 2,5 m3/ha, jos-
ta 0,1 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa lahopuuta on  
2,5 m3/ha, josta 0,1 m3/ha on järeää. Pohjois-Suomes-
sa kuollutta puuta on keskimäärin 2,3 m3/ha, joka on 
kaikki alle 30 cm paksua. Metsiköistä on suojelualueilla 
18 km2 (0,8 %), josta Pohjois-Suomessa sijaitsee 14 km2. 
VMI-aineistoon kuuluvista metsistä on ojitettu 135 km2 
(21 %).

Uhanalaisuuden kokonaisarvioon on määrällisen heik-
kenemisen ohella vaikuttanut olennaisesti metsien laadun 
heikkeneminen. Valtaosa metsistä on metsätalouskäytös-
sä, mistä johtuen niiden laadulliset tekijät ovat luonnon-
tilaisesti kehittyneeseen metsään verrattuna olennaisesti 
heikentyneet. Heikkeneminen näkyy muun muassa kuol-
leen puun määrässä ja laadussa (niukasti järeää kuollutta 
puuta). Laatua heikentävät myös ojitukset.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
lehtomaisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.2).

5.2.2.4 

Keski-ikäiset sekapuustoiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 y NT
Pohjois-Suomi 5 2 - VU*
Etelä-Suomi 5 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
2 666 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 2 616 km2 ja 
Pohjois-Suomen 50 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli  
1 687 km2, josta Etelä-Suomessa 1 665 km2 ja Pohjois-
Suomessa 22 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on lähes kaksinkertaistunut. Alueel-
lisesti tarkasteltuna Etelä-Suomessa määrä on lisäänty-
nyt 36 %, ja Pohjois-Suomessa määrä on yli kaksinker-
taistunut. Merkittävin syy luontotyypin lisääntymiseen 
on metsätalouskäytön tehostuminen. 

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 4,2 m3/ha, josta 
0,4 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 
4,2 m3/ha, josta 0,4 m3/ha on järeää. Pohjois-Suomessa 
vastaava luku on 2,1 m3/ha (ei järeää). Metsiköistä on 
suojelualueilla vain 31 km2 (1,2 %), jotka kaikki sijaitse-
vat Etelä-Suomessa. VMI-aineistoon kuuluvista metsistä 
on ojitettu 370 km2 (14 %).

Uhanalaisuuden kokonaisarviointia tehtäessä on 

huomioitu luontotyypin yleisyys. Kokonaisarvioon on 
merkittävästi vaikuttanut metsien laadun heikkenemi-
nen. Valtaosa metsistä on metsätalouskäytössä, mistä 
johtuen niiden laadulliset tekijät ovat luonnontilaisesti 
kehittyneeseen metsään verrattuna olennaisesti heiken-
tyneet. Heikkeneminen näkyy muun muassa kuolleen 
puun määrässä ja laadussa (niukasti järeää kuollutta 
puuta).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
lehtomaisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.2).

5.2.3 

Vanhat lehtomaiset kankaat

Luonnehdinta: Vanhojen lehtomaisten kankaiden ikä 
vaihtelee alueittain ja puulajeittain. Lehtimetsissä se on 
määritelty eteläisessä Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa 78−120 vuodeksi, Koillismaalla ja Etelä-La-
pissa 91−140 vuodeksi sekä Keski- ja Ylä-Lapissa 10−160 
vuodeksi. Kuusi-, mänty- ja sekametsissä ikä on eteläi-
sessä Suomessa 104−160 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa 130−200 vuotta sekä Koillismaalla ja Etelä-
Lapissa 143−220 vuotta. Keski-Lapissa ikä on 156−240 ja 
Ylä-Lapissa 169−260 vuotta.

Luontaisesti syntyneen vanhan lehtomaisen kankaan 
puusto vaihtelee alueittain. Pohjois-Suomessa kuusen 
(Picea abies) osuus valtapuustossa on suurempi kuin 
Etelä-Suomessa. Puustoon kuuluvat kuusen ohella lä-
hinnä mänty (Pinus sylvestris), hies- ja rauduskoivu (Be
tula pubescens, B. pendula) sekä haapa (Populus tremula). 
Etelä-Suomessa esiintyy VMI9:n mukaan kaikkia eri 
puulajivaltaisia vanhoja lehtomaisia kankaita, kun taas 
Pohjois-Suomessa VMI:ssa on löydetty vain kuusivaltai-
sia metsiä ja sekametsiä. Metsähallituksen kuviotietojär-
jestelmän mukaan Pohjois-Suomessa esiintyy niukasti 
myös lehtipuuvaltaisia metsiä.

Kenttäkerroksen lajistossa heinä- ja ruohokasvit ovat 
vanhoissa lehtomaisissa metsissä runsaimmillaan. Kor-
pi- ja metsäkastikan (Calamagrostis purpurea, C. arundina
cea) sekä suokortteen (Equisetum palustre) peittävyys on 
suurempi kuin nuorissa tai keski-ikäisissä metsissä. Var-
pujen peittävyys on sitävastoin pienempi kuin esimer-
kiksi keski-ikäisissä metsissä. Lehtimetsissä varpujen 
peittävyys on valoisuudesta johtuen pienin.

Pohjakerroksen peittävyys on varjostuksesta johtuen 
puolet pienempi kuin keski-ikäisissä metsissä. Erityi-
sesti seinäsammalen (Pleurozium schreberi), metsäkerros-
sammalen (Hylocomium splendens) ja suikerosammalien 
(Brachythecium spp.) peittävyys on huomattavasti pie-
nempi. Sitä vastoin sulkeutuneissa metsissä yleistyvien 
maksasammalien (Marchantiophyta) peittävyys on nuo-
riin ja keski-ikäisiin metsiin verrattuna huomattavasti 
suurempi.

Vanhat lehtomaiset metsät ovat sopivia elinympäristö-
jä useille harvinaisille eliölajeille. Lajistoon kuuluu mm. 
vanhan metsän ilmentäjiin lukeutuvia sieniä, sammalia, 
putkilokasveja, jäkäliä, hyönteisiä sekä lintuja. Lajistossa 
on mm. useita kolopesijöitä kuten liito-orava (Pteromys 
volans) ja valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos). Metsän 
häiriötöntä kehitystä ilmentää eri lahoamisvaiheessa ole-
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vien maa- ja pystylahopuiden jatkumo.
Eräät eliölajit (mm. useat sienet ja hyönteiset) hyödyn-

tävät tietyn lahoasteen tiettyä puulajia, ja metsän häiriö-
tön kehitys näkyy lajiryhmien monimuotoisuutena. Van-
hojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikkaspesifisiä, 
ja intensiivisen metsätalouden takia monet niistä ovat 
nykyään varsin harvalukuisia. Voimakkaimmin lajistoon 
heijastuvat vanhojen metsien puute, puulajimuutokset se-
kä lahopuun määrän ja laadun vähentyminen. Uusimman 
uhanalaisten lajien mietinnön (Rassi ym. 2001) mukaan 
kaikista Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista lajeista 144 
(9,6 %) elää ensisijaisesti vanhoissa kangasmetsissä.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkaste-
lualueella esiintyy seuraavia lehtomaisten kankaiden 
metsäkasvillisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuulu-
vat käenkaali-mustikkatyyppiin (OMT). Pohjanmaan–
Kainuun alueella lehtomaiset kankaat ovat pääasiassa 
metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyppiä (GOMT), 
joskin vyöhykkeen pohjoisosassa on myös metsäimarre-
mustikkatyypin (DMT) metsiä. 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola–Metsä-Lappi) lehtomaiset kankaat kuuluvat 
metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppiin (GMT), joskin alu-
een pohjoisosassa on myös ruohokanukka-metsäimar-
re-mustikkatyypin (CoDMT) metsiä. Tunturi-Lapissa 
esiintyy ruohokanukka-metsäimarre-mustikkatyypin 
ohella matalaruohotyyppiä (MaRhT), jossa pääpuulajina 
on mänty tai koivu.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Lehtomaiset 
vanhat metsät syntyvät yleensä keski-ikäisistä lehtomai-
sista kangasmetsistä luontaisen sukkession seurauksena. 
Sukkession seurauksena niistä kehittyy edelleen ikivan-
hoja metsiä.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojär-
jestelmän perusteella vanhojen lehtomaisten metsien 
kokonaispinta-ala on 1 276 km2. Nämä metsät sijaitse-
vat pääosin Etelä-Suomessa, jossa niitä on 1 191 km2. 
Pohjois-Suomen osuus on 85 km2. Vuoden 1956 pinta-ala 
oli 670 km2, josta Etelä-Suomessa 541 km2 ja Pohjois-
Suomessa 129 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, metsien ikärakenteen muutokset, metsien puulaji-
suhteiden muutokset, ojitukset, pellonraivaus.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, met-
sien ikärakenteen muutokset, metsien puulajisuhteiden 
muutokset.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.2.3.1 

Vanhat mäntyvaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 - VU
Pohjois-Suomi - - - DD
Etelä-Suomi 5 3 - VU

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  

219 km2. Kaikki VMI:ssa havainnoidut metsät sijaitse-
vat Etelä-Suomen tarkastelualueella. Vuoden 1956 Etelä-
Suomen pinta-ala oli 38 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppiä on nykyisellään 
havaittu vain Etelä-Suomen tarkastelualueella, jossa sen 
määrä on viimeisten 50 vuoden aikana lähes kolminker-
taistunut. Hakkuiden aiheuttaman vähenemisen vasta-
painoksi määrää on lisännyt typpilaskeuman ja ilmaston 
muutoksen aiheuttama metsien rehevöityminen, jonka 
seurauksena tuoreita kankaita on siirtynyt lehtomaisiin. 
Todellinen muutos lienee kuitenkin edellä mainittua pie-
nempi siksi, että nykyään lehtomaiset kankaat tunniste-
taan aiempaa paremmin.

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 2,2 m3/ha, 
josta 0,2 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta 
puuta on 2,2 m3/ha, josta 0,1 m3/ha on järeää. Pohjois-
Suomesta ei ole olemassa mitattuja tietoja. Metsiköis-
tä on suojelualueilla vain 1 km2 (0,5 %). Ojitettuja on  
1 km2 (0,5 %).

Uhanalaisuuden kokonaisarvioon on merkittäväs-
ti vaikuttanut metsien laadun heikkeneminen. Lähes 
kaikki metsät ovat metsätalouskäytössä, mistä johtuen 
niiden laadulliset tekijät ovat luonnontilaisesti kehit-
tyneeseen metsään verrattuna olennaisesti heikenty-
neet. Heikkeneminen näkyy muun muassa kuolleen 
puun määrässä ja laadussa (niukasti järeää kuollutta 
puuta).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen lehto-
maisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.3).

5.2.3.2 

Vanhat kuusivaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 4 4 - NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
664 km2, josta 603 km2 sijaitsee Etelä-Suomen tarkas-
telualueella ja 61 km2 Pohjois-Suomessa2. Vuoden 1956 
kokonaispinta-ala oli 258 km2, josta Etelä-Suomessa  
194 km2 ja Pohjois-Suomessa 64 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aika-
na vanhojen kuusivaltaisten lehtomaisten kankaiden 
määrä on lähes kolminkertaistunut. Luontotyyppi on 
lisääntynyt Etelä-Suomessa, kun vastaavasti Pohjois-
Suomessa määrä on pysynyt lähes muuttumattoma-
na.

Metsien hakkuiden vastapainoksi määrää on lisän-
nyt typpilaskeuman ja ilmaston muutoksen aiheuttama 
metsien rehevöityminen, jonka seurauksena tuoreita 
kankaita on siirtynyt lehtomaisiin. Todellinen määrän 
muutos lienee kuitenkin edellä mainittua pienempi, kos-
ka nykyään lehtomaiset kankaat tunnistetaan aiempaa 
paremmin. Aiemmin vanhoja sulkeutuneita kuusikoita 
on todennäköisesti arvioitu karummiksi muun muassa 
siksi, että heinien ja ruohojen peittävyys on nuorempia 
ikäluokkia ja muita puulajivaltaisia metsiä pienempi. 
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Luontotyypin määrällistä uhanalaisuusarviota on koro-
tettu kaikilla tarkastelualueilla. Perusteena on ollut se, 
että tyyppi on vähentynyt merkittävästi jo ennen 1950-
lukua.

Etelä-Suomessa luontotyypin metsistä valtaosa on 
tavanomaisessa metsätalouskäytössä, minkä takia luon-
nontilaisia metsiä on vähän. Kuolleen puun määrä on 
koko maassa keskimäärin 11,3 m3/ha, josta 2,6 m3/ha on 
järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 10,2 m3/ha, 
josta 2,3 m3/ha järeää. Pohjois-Suomessa kuolleen puun 
määrä on 19,3 m3/ha, josta 4,8 m3/ha järeää. Metsiköistä 
on suojelualueilla 78 km2 (12 %), josta Etelä-Suomessa 
23 km2 ja Pohjois-Suomessa 55 km2. Ojitettuja on 60 km2 
(9,0 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen lehto-
maisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.3).

5.2.3.3 

Vanhat lehtipuuvaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 2 - EN
Pohjois-Suomi 2 - h CR
Etelä-Suomi 2 2 - EN

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotieto-
järjestelmän perusteella laskettu kokonaispinta-ala on  
113 km2, josta 112 km2 sijaitsee Etelä-Suomen tarkastelu-
alueella ja 1 km2 Pohjois-Suomessa. Vuoden 1956 koko-
naispinta-ala oli 218 km2, josta Etelä-Suomessa 197 km2 
ja Pohjois-Suomessa 21 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
vanhojen lehtipuuvaltaisten lehtomaisten kankaiden 
määrä on pienentynyt puoleen. Etelä-Suomessa luonto-
tyyppi on vähentynyt noin 40 %. Voimakkainta vähene-
minen on ollut Pohjois-Suomessa, jossa luontotyyppiä 
esiintyy enää 5 % 1950-luvun määrästä.

Merkittävin syy luontotyypin vähenemiseen on ollut 
se, että nykyaikainen metsänkasvatus suosii havupuu-
valtaisia metsiä ja lehtipuusto poistetaan yleensä jo nuo-
rissa ikäluokissa. Osa metsistä on raivattu pelloksi tai 
niityiksi. Etelä-Suomen määrällistä uhanalaisuusarviota 
on korotettu sillä perusteella, että tyyppi on vähentynyt 
merkittävästi jo ennen 1950-lukua. Pohjois-Suomessa 
uhanalaisuusarviota on lievennetty positiivisen kehitys-
ennusteen takia, koska luontotyypin määrä lisääntynee 
nyt keski-ikäisten lehtipuuvaltaisten lehtomaisten kan-
kaiden ikääntyessä.

Luontotyypin metsistä valtaosa on suojelualueiden 
ulkopuolella, minkä takia luonnontilaisia metsiä on vä-
hän. Kuolleen puun määrä on keskimäärin 9,1 m3/ha, 
josta 2,6 m3/ha järeää. Kuollutta puustoa koskevat tiedot 
ovat olleet käytettävissä Etelä-Suomen tarkastelualu-
een osalta. Metsiköistä on suojelualueilla 4 km2 (3,5 %). 
VMI-aineistoon kuuluvista metsistä on ojitettu 12 km2  

(11 %). Pohjois-Suomessa luontotyyppiä esiintyy niukasti  
(1 km2). Pohjois-Suomesta ei ollut käytettävissä laadul-
lisia tietoja, joten siellä uhanalaisarviointi tehtiin pinta-
alan perusteella asiantuntija-arviona.

Uhanalaisuuden kokonaisarviota on korotettu Poh-
jois-Suomen tarkastelualueella luontotyypin harvinai-
suuden perusteella.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen lehto-
maisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.3).

5.2.3.4 

Vanhat sekapuustoiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 4 3 - VU

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
280 km2, josta 258 km2 sijaitsee Etelä-Suomen tarkas-
telualueella ja 22 km2 Pohjois-Suomessa. Vuoden 1956 
kokonaispinta-ala oli 121 km2, josta Etelä-Suomessa  
112 km2 ja Pohjois-Suomessa 9 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
vanhojen sekapuustoisten lehtomaisten kankaiden 
määrä on yli kaksinkertaistunut. Hakkuiden aiheutta-
man vähenemisen vastapainoksi määrää on vastaavasti 
lisännyt typpilaskeuman ja ilmastonmuutoksen aihe-
uttama metsien rehevöityminen, jonka seurauksena 
tuoreita kankaita on siirtynyt lehtomaisiin. Todellinen 
muutos lienee kuitenkin edellä mainittua pienempi 
siksi, että nykyään lehtomaiset kankaat tunnistetaan 
aiempaa paremmin. Määrällistä uhanalaisuusarviota 
on korotettu kaikilla tarkastelualueilla. Perusteena on 
ollut se, että tyyppi on vähentynyt merkittävästi jo en-
nen 1950-lukua.

Luontotyypin metsistä valtaosa (yli 90 %) on suoje-
lualueiden ulkopuolella, minkä takia luonnontilaisia 
metsiä on vähän. Kuolleen puun määrä on keskimää-
rin 22,8 m3/ha, josta 4,4 m3/ha järeää. Etelä-Suomessa 
kuollutta puuta on 9,5 m3/ha, josta 1,5 m3/ha järeää. 
Pohjois-Suomessa kuollutta puuta on 176,4 m3/ha, josta 
37,6 m3/ha järeää. Metsiköistä on suojelualueilla 20 km2 
(7,1 %), josta Etelä-Suomessa 13 km2 ja Pohjois-Suomessa 
7 km2. Metsistä on ojitettu 14 km2 (5,0 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen lehto-
maisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.3).

5.2.4 

Ikivanhat lehtomaiset kankaat

Luonnehdinta: Ikivanhojen lehtomaisten kankaiden ikä 
vaihtelee alueittain ja puulajeittain. Lehtimetsissä se on 
eteläisessä Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuus-
sa määritelty yli 120 vuodeksi, Koillismaalla ja Etelä-
Lapissa yli 140 vuodeksi sekä Keski- ja Ylä-Lapissa yli 
160 vuodeksi. Kuusi-, mänty- ja sekametsissä ikäraja on 
eteläisessä Suomessa 160 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa 200 vuotta sekä Koillismaalla ja Etelä-La-
pissa 220 vuotta. Keski-Lapissa ikäraja on 240 ja Ylä-
Lapissa 260 vuotta.

Luontaisesti syntyneen ikivanhan lehtomaisen met-
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sän puusto vaihtelee alueittain. Vanhoihin lehtomaisiin 
metsiin verrattuna se on yleensä havupuuvaltaisempaa. 
Puustoon kuuluvat mm. kuusi (Picea abies), mänty (Pi
nus sylvestris), hies- ja rauduskoivu (Betula pubescens, B. 
pendula) sekä haapa (Populus tremula). Pohjakerroksen 
peittävyys ja kenttäkerroksen lajiston koostumus ja 
runsaussuhteet ovat vanhojen lehtomaisten (luku 5.2.3) 
metsien kaltaisia.

Ikivanhat lehtomaiset metsät ovat sopivia elinympä-
ristöjä useille harvinaisille eliölajeille. Lajistoon kuuluu 
mm. vanhan metsän ilmentäjiin lukeutuvia sieniä, sam-
malia, putkilokasveja, jäkäliä, hyönteisiä sekä lintuja. 
Metsän häiriötöntä kehitystä ilmentää eri lahoamisvai-
heessa olevien maa- ja pystylahopuiden jatkumo. 

Eräät eliölajit (mm. useat sienet ja hyönteiset) hyödyn-
tävät tietyn lahoasteen tiettyä puulajia, ja metsän häiriö-
tön kehitys näkyy lajiryhmien monimuotoisuutena. Van-
hojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikkaspesifisiä, 
ja intensiivisen metsätalouden takia monet niistä ovat 
nykyään varsin harvalukuisia. Voimakkaimmin lajistoon 
heijastuvat vanhojen metsien puute, puulajimuutokset 
sekä lahopuun määrän ja laadun vähentyminen. Uu-
simman uhanalaisten lajien mietinnön (Rassi ym. 2001) 
mukaan kaikista Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista 
lajeista 144 (9,6 %) elää ensisijaisesti vanhoissa kangas-
metsissä. Näistä ikivanhoille metsille tyypillisiä ovat 
esimerkiksi ne vanhojen metsien kääväkäslajit, jotka 
edellyttävät kasvualustakseen järeitä, pitkälle lahonnei-
ta maapuita.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkaste-
lualueella esiintyy seuraavia lehtomaisten kankaiden 
metsäkasvillisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuulu-
vat käenkaali-mustikkatyyppiin (OMT). Pohjanmaan–
Kainuun alueella lehtomaiset kankaat ovat pääasiassa 
metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyppiä (GOMT), 
joskin vyöhykkeen pohjoisosassa on myös metsäimarre-
mustikkatyypin (DMT) metsiä. 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola–Metsä-Lappi) lehtomaiset kankaat kuuluvat 
metsäkurjenpolvi-mustikkatyyppiin (GMT), joskin alu-
een pohjoisosassa on myös ruohokanukka-metsäimar-
re-mustikkatyypin (CoDMT) metsiä. Tunturi-Lapissa 
esiintyy ruohokanukka-metsäimarre-mustikkatyypin 
ohella matalaruohotyyppiä (MaRhT), jossa pääpuulajina 
on mänty tai koivu.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Lehtomaiset 
ikivanhat metsät syntyvät vanhoista lehtomaisista kan-
gasmetsistä luontaisen sukkession seurauksena. Iän 
myötä puusto alkaa kuolla, jolloin alueelle alkaa kehittyä 
uusi puusukupolvi.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojär-
jestelmän perusteella ikivanhojen lehtomaisten metsien 
kokonaispinta-ala on 63 km2. Metsät sijaitsevat pääosin 
Pohjois-Suomessa, jossa niitä on 50 km2. Etelä-Suomen 
osuus on 13 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 43 km2, josta 
Etelä-Suomessa 14 km2 ja Pohjois-Suomessa 29 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, metsien ikärakenteen muutokset, metsien puulaji-
suhteiden muutokset, pellonraivaus.

Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, met-
sien ikärakenteen muutokset, metsien puulajisuhteiden 
muutokset.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010). 

5.2.4.1 

Ikivanhat mäntyvaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 5 h EN*
Pohjois-Suomi 2 5 h EN*
Etelä-Suomi - - - DD

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on 7 km2, 
joka sijaitsee kokonaisuudessaan Pohjois-Suomen tar-
kastelualueella. Vuonna 1956 Pohjois-Suomen pinta-ala 
oli 3 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on koko 
maassa hyvin pieni. Määrän muutosta viimeisten vii-
denkymmenen vuoden aikana ei voi päätellä suoraan 
VMI-tuloksista, koska pienistä pinta-aloista ei voida 
varmuudella sanoa, ovatko laskennalliset pinta-alan 
muutokset todellisia vai VMI-tulosten otantavirheestä 
johtuvia. Lisäksi on huomioitava, että tämän ikäisissä 
metsissä metsikön iän määrittäminen on melko epävar-
maa. Asiantuntija-arvion mukaan luontotyypin pinta-
ala on vähentynyt voimakkaasti. Luontotyyppiä esiintyy 
nykyisin Pohjois-Suomessa noin 7 km2. Etelä-Suomen 
tarkastelualueella luontotyyppiä ei nykyisellään ole ha-
vaittu. Luontotyyppi on siis harvinainen ja Etelä-Suo-
messa puutteellisesti tunnettu.

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 97,0 m3/ha, 
josta 29,9 m3/ha järeää. Kaikki VMI-aineiston metsät si-
jaitsevat Pohjois-Suomen suojelualueilla.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen leh-
tomaisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.4).

5.2.4.2 

Ikivanhat kuusivaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 5 h VU*
Pohjois-Suomi 4 5 h NT*
Etelä-Suomi 3 5 h VU*

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on 40 km2. 
Pääosa (36 km2) metsistä sijaitsee Pohjois-Suomen tar-
kastelualueella. Vuoden 1956 pinta-ala oli 31 km2, josta 
Etelä-Suomessa 8 km2 ja Pohjois-Suomessa 23 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana iki-
vanhojen kuusivaltaisten lehtomaisten kankaiden määrä 
on Suomessa lisääntynyt noin 20 %. Pohjois-Suomessa 
määrä on lisääntynyt 35 %. Etelä-Suomessa luontotyyppi 
näyttää hieman vähentyneen, mutta pienistä pinta-alois-
ta johtuen ei voida varmuudella sanoa, onko muutos 
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todellinen vai VMI-tulosten otantavirheestä johtuva. 
Lisäksi on huomioitava, että tämän ikäisissä metsissä 
metsikön iän määrittäminen on melko epävarmaa.

Lehtomaisten kankaiden määrää on lisännyt typpi-
laskeuma ja ilmaston muutos. Lisäksi määrän lisään-
tyminen selittynee osin myös sillä, että ne tunnistetaan 
aiempaa paremmin. Aiemmin vanhoja kuusikoita on 
voitu arvioida karummiksi muun muassa siksi, koska 
heinien ja ruohojen peittävyys on nuorempia ikäluokkia 
ja muita puulajivaltaisia metsiä pienempi.

Määrällistä uhanalaisuusarviota on korotettu, koska 
luontotyypin uskotaan vähentyneen merkittävästi jo 
ennen 1950-lukua. Etelä-Suomen osalta luontotyypin 
määrällistä uhanalaisuusarviota on korotettu lisäksi 
asiantuntija-arviona. 

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 94,9 m3/ha, 
josta 11,9 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa lahopuuta on 
55,8 m3/ha, joka on kaikki alle 30 cm paksua. Pohjois-
Suomessa lahopuuta on keskimäärin 113,5 m3/ha, josta 
17,5 m3/ha on järeää. Luontotyypin metsistä valtaosa (yli 
70 %) on suojelualueiden ulkopuolella. Pohjois-Suomes-
sa vain 7 km2 metsistä on suojelualueilla, kun vastaavasti 
kaikki Etelä-Suomen havainnoidut metsät on suojeltu.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen leh-
tomaisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.4).

5.2.4.3 

Ikivanhat lehtipuuvaltaiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 4 h EN
Pohjois-Suomi 1 - h CR
Etelä-Suomi 3 4 h EN

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala Etelä-Suo-
messa on 3 km2. Metsähallituksen kuviotietojärjestel-
mässä luontotyyppiä esiintyy Pohjois-Suomen tarkaste-
lualueella 0,5 km2. VMI-aineistoista ei ollut mahdollista 
laskea vuoden 1956 pinta-aloja.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on koko 
maassa hyvin pieni. Määrän muutosta viimeisten vii-
denkymmenen vuoden aikana ei voi päätellä suoraan 
VMI-tuloksista, koska pienistä pinta-aloista ei voida 
varmuudella sanoa, ovatko laskennalliset pinta-alan 
muutokset todellisia vai VMI-tulosten otantavirheestä 
johtuvia. Lisäksi on huomioitava, että tämän ikäisissä 
metsissä metsikön iän määrittäminen on melko epävar-
maa. Asiantuntija-arvion mukaan luontotyypin pinta-ala 
on vähentynyt voimakkaasti ja väheneminen on voimak-
kaampaa Pohjois-Suomessa. Luontotyyppiä esiintyy ny-
kyisin Etelä-Suomessa 3 km2 ja Pohjois-Suomessa 1 km2. 
Luontotyyppi on siis koko maassa harvinainen. 

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 5,3 m3/ha, joka 
on kaikki alle 30 cm paksua. Kaikki mitatut lahopuutie-
dot ovat Etelä-Suomesta. Kaikki tarkastellut metsiköt 
sijaitsevat suojelualueilla.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen leh-
tomaisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.4).

5.2.4.4 

Ikivanhat sekapuustoiset  
lehtomaiset kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 4 h EN
Pohjois-Suomi 2 3 h CR
Etelä-Suomi 4 4 h VU
 
Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) mukaan luontotyypin kokonaispin-
ta-ala on 13 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 6 km2 ja 
Pohjois-Suomen 7 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 6 km2, 
joka jakautui tasan Etelä- ja Pohjois-Suomen kesken.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on koko 
maassa hyvin pieni. Määrän muutosta viimeisten vii-
denkymmenen vuoden aikana ei voi päätellä suoraan 
VMI-tuloksista, koska pienistä pinta-aloista ei voida 
varmuudella sanoa, ovatko laskennalliset pinta-alan 
muutokset todellisia vai VMI-tulosten otantavirheestä 
johtuvia. Lisäksi on huomioitava, että tämän ikäisissä 
metsissä metsikön iän määrittäminen on melko epä-
varmaa. Asiantuntija-arvion mukaan luontotyypin 
pinta-ala on vähentynyt voimakkaasti ja väheneminen 
on voimakkaampaa Pohjois-Suomessa. Luontotyyppiä 
esiintyy nykyisin Etelä-Suomessa noin 6 km2 ja Pohjois-
Suomessa noin 7 km2. Luontotyyppi on siis koko maassa 
harvinainen. 

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 14,1 m3/ha, 
josta 4,7 m3/ha järeää. Kaikki mitatut lahopuutiedot ovat 
Etelä-Suomesta. Pohjois-Suomen osalta laatua koskevat 
tiedot ovat epävarmoja ja lähinnä suuntaa-antavia. Vä-
häisten laatua koskevien tietojen perusteella laatu on 
heikentynyt Pohjois-Suomessa enemmän kuin Etelä-
Suomessa. Metsiköistä on suojelualueilla 7 km2 (54 %), 
jotka kaikki sijaitsevat Pohjois-Suomessa.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen leh-
tomaisten kankaiden yleiskuvausta (luku 5.2.4).

5.3 

Tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 y NT
Pohjois-Suomi 5 3 y NT
Etelä-Suomi 5 3 y NT

Luonnehdinta: Tuoreet kankaat ovat ryhmänä yleisin 
kangasmetsien luontotyypeistä: noin puolet kangas-
metsistä on valtakunnan metsien inventoinnin mukaan 
tuoreita kankaita. Tuoreita kankaita esiintyy erityisesti 
moreenimailla, mutta myös hienoksi lajittuneilla mailla. 
Karkeaksi lajittuneilla mailla niiden osuus vähenee sel-
västi. Tuoreita kankaita tavataan topografialtaan hyvin 
vaihtelevissa oloissa, myös mäkien pohjoisrinteillä toi-
sin kuin kuivahkoja kankaita. Maanpinnassa on paksu, 
kivennäismaasta erillään oleva kangashumuskerros. 
Maannoksena on podsolimaannos.

Pohjakerroksessa jäkäliä on vähän, mutta sammal-
lajisto on monipuolinen. Valtalajeina ovat seinäsammal 
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(Pleurozium screberi), metsäkerrossammal (Hylocomium 
splendens), kivi- ja kangaskynsisammal (Dicranum scopa
rium, D. polysetum) sekä korpi- ja kangaskarhunsammal 
(Polytrichum commune, P. juniperinum). Karhunsammalet 
ovat tyypillisimmillään nuorissa kangasmetsissä.

Tyypillisimmät varvut ovat mustikka (Vaccinium 
myrtillus), puolukka (V. vitisidaea), variksenmarja (Em
petrum nigrum), suopursu (Ledum palustre) ja juolukka 
(V. uliginosum). Variksenmarjan, suopursun ja juolukan 
peittävyys on suuri pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä, 
mutta pieni eteläisemmillä vyöhykkeillä. Mustikka ja 
vanamo (Linnaea borealis) ovat runsaimmillaan tuoreilla 
kankailla.

Varsinaisia pensaita ovat lähinnä kataja (Juniperus com
munis) ja soistuneilla kankailla pajut (Salix spp). Pensas-
kerroksessa tyypillisimpiä puuntaimia ovat kuusi (Picea 
abies), mänty (Pinus sylvestris), hies- ja rauduskoivu (Betu
la pubescens, B. pendula), haapa (Populus tremula), harmaa-
leppä (Alnus incana) sekä pihlaja (Sorbus aucuparia).

Tuoreet kankaat ovat kuusi-, mänty- tai lehtipuu-
valtaisia tai sekapuustoisia. Mäntyvaltaisissa tuoreen 
kankaan metsissä männyn, kuusivaltaisissa kuusen ja 
lehtipuuvaltaisissa lehtipuiden tilavuus on vähintään 
70 % vallitsevan puuston tilavuudesta.

Kuolleen puuston tilavuuden luontaisen vaihtelun 
alaraja Etelä-Suomessa (hemi-, etelä- ja keskiboreaalinen 
vyöhyke) on metsikön uudistavan metsäpalon, tuulen-
kaadon tai muun häiriön seurauksena syntyneissä nuo-
rissa metsissä (puuston ikä alle 40 vuotta) 100 m3/ha 
ja keski-ikäisissä, vanhoissa ja ikivanhoissa metsissä 50 
m3/ha. Pohjois-Suomessa (pohjoisboreaalinen vyöhy-
ke) kuolleen puuston tilavuuden luontaisen vaihtelun 
alaraja on nuorissa metsissä 50 m3/ha ja keski-ikäisissä, 
vanhoissa ja ikivanhoissa 25 m3/ha. Kuolleen puuston 
tilavuus on suurin heti häiriön jälkeen, ja se vähenee 

kuolleen puuston lahotessa. Keski-ikäisissä metsissä 
elävän puuston kasvu ei synnytä vielä uutta lahopuuta. 
Lahopuun määrä on luonnontilaisessa metsämaisemas-
sa nuorissa metsissä suurin, mutta lahopuu ei ole metsik-
kötasolla laadultaan yhtä monimuotoista (eri lahoasteita 
ja eri puulajeja) kuin vanhoissa ja ikivanhoissa tuoreen 
kankaan metsiköissä, joissa uutta lahopuuta syntyy jat-
kuvasti puiden kuollessa.

Ihmistoiminnan vaikutuksesta luontaiset häiriöt ovat 
vähentyneet. Kookkaiden elävien ylispuiden ja lehti-
puun osuus on pienentynyt ja puusto on tasaikäistynyt. 
Lahopuun, erityisesti järeän maapuun, kelojen ja lehti-
lahopuun, määrä on vähentynyt. Soistuneiden kankai-
den ala on pienentynyt. Maanpintaa ja kasvipeitettä on 
rikottu.
Maantieteellinen vaihtelu: Eteläisessä Suomessa 
tuoreen kankaan metsät ovat mustikkatyyppiä (MT), 
Pohjanmaalla ja Kainuussa puolukka-mustikkatyyppiä 
(VMT) tai metsälauha-mustikkatyyppiä (DeMT), Koil-
lismaalla, Etelä- ja Keski-Lapissa seinäsammal-mustik-
katyyppiä (HMT) sekä Ylä-Lapissa suopursu-mustikka-
tyyppiä (LMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tuoreet kan-
kaat vaihettuvat karummassa päässä kuivahkoihin 
kankaisiin ja rehevässä päässä lehtomaisiin kankaisiin 
ja jalopuustoisiin kangasmetsiin. Soistuneet kankaat vai-
hettuvat kangaskorpiin. 

Esiintyminen: Esiintyy tasaisesti ja ylei-
sesti kaikkialla Etelä- ja Pohjois-Suomes-
sa. Valtakunnan metsien 9. inventoinnin 
(VMI9) ja Metsähallituksen kuviotieto-
järjestelmän mukaan tuoreiden kankai-
den kokonaispinta-ala Suomessa on  
76 024 km2. Etelä-Suomessa tuoreita 
kankaita on 54 886 km2 ja Pohjois-Suo-

Närängänvaara, Kuusamo. Kuva: Tiina Tonteri
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Taulukoiden ja karttojen selitteet takasisäkannessa

messa 21 138 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli valtakunnan 
metsien 1., 5. ja 9. inventointitietojen perusteella lasket-
tuna 72 617 km2, josta Etelä-Suomessa 55 003 km2 ja Poh-
jois-Suomessa 17 614 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, metsien ikärakenteen muutokset, metsien puulaji-
suhteiden muutokset, ojitukset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, metsi-
en ikärakenteen muutokset, metsien puulajisuhteiden 
muutokset, ojitukset. 
Arvioinnin perusteet: Valtakunnan metsien inven-
tointiaineistojen (VMI1, VMI5, VMI9) perusteella tuo-
reiden kankaiden pinta-ala on säilynyt samana Etelä-
Suomessa, mutta kasvanut 20 % Pohjois-Suomessa ja 
4,7 % koko maassa 50 vuoden aikana. Puuttomia, juuri 
hakattuja tuoreita kankaita oli Etelä-Suomessa 1 092 km2 
(2,0 % tuoreista kankaista) ja Pohjois-Suomessa 250 km2  
(1,2 %). Nuoret ja keski-ikäiset metsät käsittävät yh-
teensä 85 % (Etelä-Suomessa 90 % ja Pohjois-Suomessa  
72 %) ja vanhat ja ikivanhat metsät 14 % (Etelä-Suomessa 
8,3 % ja Pohjois-Suomessa 27 %) kaikista tuoreista kan-
kaista. Kaikista kivennäismaan metsämaan metsiköistä 
on tuoreita kankaita Etelä-Suomessa 50 % ja Pohjois-
Suomessa 50 %.

Tuoreiden kankaiden metsiköistä on VMI9:n mukaan 
suojelualueilla 6,7 %. Etelä-Suomessa suojeltujen osuus 
on 1,9 % ja Pohjois-Suomessa 19 %. Luontotyypin laatu 
on heikentynyt koko maassa. Kuolleen puuston keski-
tilavuus on VMI9:n perusteella Etelä-Suomessa 3,7 m3/
ha ja Pohjois-Suomessa 15,1 m3/ha. Luontaisia häiriöi-
tä on hyvin vähän. Suurin osa metsiköistä on syntynyt 
intensiivisen metsätalouden seurauksena. Maanpintaa 
on muokattu erityisesti nuorissa metsissä, joissa osassa 
on nostettu kantoja ja poistettu hakkuutähteitä lähin-
nä viime vuosina. Ojituksia on tehty pääosin nuorissa 
ja keski-ikäisissä metsissä. Tuoreilla kankailla on tehty 
maanpinnan muokkauksia yhteensä 17 875 km2:n alalla 
(24 %), ojitettu 6 712 km2 (8,8 %) ja kulotettu (ei muokat-
tu) 107 km2 (0,1 %).
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.3.1 

Nuoret tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 2 y VU
Pohjois-Suomi 5 2 y VU
Etelä-Suomi 5 2 y VU

Luonnehdinta: Mustikan (Vaccinium myrtillus) peittä-
vyys tuoreilla kankailla on alhaisimmillaan nuorissa 
metsissä, joissa putkilokasveista yleisimmät ovat met-
sälauha (Deschampsia flexuosa), metsäkastikka (Calamag
rostis arundinacea) ja maitohorsma (Ebilobium angustifo
lium). Sukkessiosta johtuva aluskasvillisuuden muutos 
on nuorissa metsissä nopeaa. 

Elävä puusto on alkanut kasvaa voimakkaan häiriön 
jälkeen tai aiemmin avoimelle luontotyypille. Harmaa-
leppä (Alnus incana) on lyhytikäisyytensä vuoksi run-
saimmillaan nuorissa metsissä. Elävän valtapuuston 

ikä on alle 40 vuotta. Tuoreen kankaan nuoria metsiä 
syntyy metsikön uudistavan metsäpalon, myrskytuhon 
tai muun häiriön seurauksena. 

Luonnontilaiset nuoret kangasmetsien sukkessio-
vaiheet tarjoavat suuren ravintoresurssin tuoretta la-
hopuuta ja lämpöä vaativalle lajistolle. Tällaisia lajeja 
on mm. käävissä ja kovakuoriaisissa. Monet kaarna-
kuoriaiset, sarvijäärät ja kärsäkkäät elävät runsaina 
nuorissa sukkessiovaiheissa. Osa lajeista hyödyntää 
nuoria sukkessiovaiheita vain lyhyen aikaa, osa kyke-
nee elämään ympäristössä pidempään, jopa muutamia 
vuosikymmeniä. Myös palanutta puuta ravintonaan 
käyttävissä lajeissa on suuria eroja elintilavaatimusten 
suhteen. Häiriötä seuraavina vuosina monet yksivuo-
tiset, vastikään kuollutta puuainesta hyödyntävät kää-
pälajit runsastuvat. 
Maantieteellinen vaihtelu: Eteläisessä Suomessa tuo-
reen kankaan metsät ovat mustikkatyyppiä (MT), Poh-
janmaalla ja Kainuussa puolukka-mustikkatyyppiä 
(VMT) tai metsälauha-mustikkatyyppiä (DeMT), Koil-
lismaalla, Etelä- ja Keski-Lapissa seinäsammal-mustik-
katyyppiä (HMT) sekä Ylä-Lapissa suopursu-mustikka-
tyyppiä (LMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tuoreet nuoret 
metsät syntyvät joko luontaisen (mm. tuulenkaato, met-
säpalo) tai ihmisen aiheuttaman (avohakkuu) häiriön 
seurauksena. Sukkession seurauksena niistä kehittyy 
keski-ikäisiä metsiä.
Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy tasaisesti Ete-
lä- ja Pohjois-Suomessa. VMI9:n mukaan nuorten tuo-
reen kankaan metsien kokonaispinta-ala on 31 588 km2, 
josta Etelä-Suomen tarkastelualueella on 24 534 km2 ja 
Pohjois-Suomessa 7 054 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli  
18 002 km2, josta oli Etelä-Suomessa 15 123 km2 ja Poh-
jois-Suomessa 2 879 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, metsien puulajisuhteiden muutokset, metsien ikära-
kenteen muutokset, metsien uudistamis- ja hoitotoimet 
(mm. maaperän muokkaus), ojitukset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, met-
sien puulajisuhteiden muutokset, metsien ikärakenteen 
muutokset, metsien uudistamis- ja hoitotoimet (mm. 
maaperän muokkaus), ojitukset.
Arvioinnin perusteet: Päätehakkuiden myötä luonto-
tyypin määrä on lisääntynyt sekä Etelä- että Pohjois-Suo-
messa, ja luontotyyppi on nykyisin hyvin yleinen. Lähes 
kaikki tyypin kohteet ovat metsätalouden synnyttämiä, 
mikä näkyy kohteiden keskimääräisessä laadussa. Ny-
kyisellään luontaisia häiriöitä on vähän ja metsät ovat 
pääosin intensiivisessä metsätalouskäytössä. Kuolleen 
puun määrä on VMI9:n mukaan keskimäärin 3,2 m3/ha. 
Etelä-Suomessa kuollutta puuta on vähemmän (2,2 m3/
ha) kuin Pohjois-Suomessa (6,9 m3/ha). 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 351 km2 
(1,1 %), josta Etelä-Suomessa 134 km2 ja Pohjois-Suomes-
sa 217 km2. Maanpinnan muokkaus on tehty 55 %:lla  
(17 369 km2) nuorista tuoreista kankaista. Ojitettuja alu-
eita on kaikkiaan 10 % (3 207 km2). Kulotettujen alueiden 
pinta-ala on 82 km2 (0,3 %).
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

M
etsät
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5.3.2 

Keski-ikäiset tuoreet kankaat

Luonnehdinta: Keski-ikäisten metsien alaikäraja on ko-
ko Suomessa 40 vuotta. Keski-ikäisten ja vanhojen tuo-
reiden kankaiden välinen ikäraja vaihtelee alueittain ja 
puulajeittain. Lehtimetsissä se on eteläisessä Suomessa, 
Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Koillismaalla sekä Ete-
lä-Lapissa 91 vuotta. Keski- ja Ylä-Lapissa yläikäraja on 
104 vuotta. Kuusi- ja sekametsissä raja on eteläisessä Suo-
messa 117 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 130 
vuotta sekä Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 143 vuotta. Kes-
ki-Lapissa ikäräja on 169 vuotta ja Ylä-Lapissa 182 vuot-
ta. Keski-ikäisten mäntymetsien yläikäraja on eteläisessä 
Suomessa 104 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 
130 vuotta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 143 vuotta, Kes-
ki-Lapissa 156 vuotta sekä Ylä-Lapissa 169 vuotta.

Mustikka (Vaccinium myrtillus) ja vanamo (Linnaea 
borealis) ovat runsaimmillaan tuoreilla kankailla, ja vii-
meksi mainittu on runsaimmillaaan juuri keski-ikäisissä 
(erityisesti kuusivaltaisissa) metsissä. Muista putkilokas-
veista yleisiä ovat metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja 
oravanmarja (Maianthemum bifolium). Keski-ikäisellä ja 
sitä vanhemmalla tuoreella kankaalla metsikön puusto 
on sulkeutunut, ja aluskasvillisuuden nopean muutok-
sen aika on päättynyt. Keski-ikäisissä havupuuvaltai-
sissa metsissä varpujen peittävyys on lehtimetsiä suu-
rempi. Ruohoista esimerkiksi kangas- ja metsämaitikan 
(Melampyrum pratense, M. sylvaticum) peittävyydet ovat 
lehtimetsissä selvästi suurempia havupuuvaltaisiin ja 
sekametsiin verrattuna.

Keski-ikäisten metsien puusto kehittyy sukkession 
ja itseharvenemisen seurauksena. Lahopuuston koko-
naistilavuus on keski-ikäisissä metsissä alhaisimmillaan, 
sillä edellisen puusukupolven kuollut puu on jo suu-
rimmaksi osaksi lahonnut, ja uutta lahopuuta on vasta 
alkanut muodostua elävästä puustosta luonnonpoistu-
man kautta.

Luontaisesti syntyneen keski-ikäisen metsän puusto 
on yleensä sekametsää. Puustoon kuuluvat hies- ja rau-
duskoivu (Betula pubescens, B. pendula), haapa (Populus 
tremula), kuusi (Picea abies) ja mänty (Pinus sylvestris).

Keski-ikäiset tuoreet kankaat ovat varjoisia, minkä 
vuoksi valoa ja lämpöä suosivaa lajistoa on melko niu-
kasti. Nuorille sukkessiovaiheille tyypilliset kääpälajit 
vähenevät keski-ikäisillä tuoreilla kankailla. Lahopuula-
jeista parhaiten selviytyvät ne lajit, jotka kykenevät hyö-
dyntämään varjoisissa ympäristöissä itseharvenemisen 
seurauksena kuolevaa nuorta lehtipuustoa.
Maantieteellinen vaihtelu: Eteläisessä Suomessa 
tuoreen kankaan metsät ovat mustikkatyyppiä (MT), 
Pohjanmaalla ja Kainuussa puolukka-mustikkatyyppiä 
(VMT) tai metsälauha-mustikkatyyppiä (DeMT), Koil-
lismaalla, Etelä- ja Keski-Lapissa seinäsammal-mustik-
katyyppiä (HMT) sekä Ylä-Lapissa suopursu-mustikka-
tyyppiä (LMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tuoreet keski-
ikäiset metsät syntyvät yleensä sukkession seurauksena 
nuorista tuoreista kangasmetsistä. Sukkession edelleen 
edetessä niistä kehittyy vanhoja metsiä.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-

ventoinnin (VMI9) perusteella keski-ikäisten tuoreiden 
kankaiden kokonaispinta-ala on 32 781 km2, josta Etelä-
Suomessa on 24 699 km2 ja Pohjois-Suomessa 8 082 km2. 
Vuoden 1956 pinta-ala oli 42 173 km2, josta Etelä-Suomes-
sa 35 014 km2 ja Pohjois-Suomessa 7 159 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, metsien ikärakenteen muutokset, metsien puulaji-
suhteiden muutokset, ojitukset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsien puulajisuhteiden muu-
tokset, ilmastonmuutos (kuusivaltaisissa), ojitukset.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.3.2.1 

Keski-ikäiset mäntyvaltaiset  
tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 y NT
Pohjois-Suomi 5 4 y LC
Etelä-Suomi 5 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
13 334 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 8 913 km2 ja 
Pohjois-Suomen 4 421 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 
10 725 km2, josta Etelä-Suomessa 8 123 km2 ja Pohjois-
Suomessa 2 602 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on lisään-
tynyt viimeisten 50 vuoden aikana, ja luontotyyppi on 
yleinen. Määrä on kasvanut Pohjois-Suomessa enemmän 
kuin Etelä-Suomessa. Luontotyypin laatu puolestaan 
on heikentynyt Etelä-Suomessa enemmän kuin Pohjois-
Suomessa. Kuolleen puun määrä on VMI9:n tulosten 
perusteella keskimäärin 6,9 m3/ha, josta 1,6 m3/ha on 
järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 3,9 m3/ha, 
josta 0,6 m3/ha järeää. Pohjois-Suomessa kuollutta puuta 
on keskimäärin 12,8 m3/ha, josta järeää 3,5 m3/ha. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 419 km2 
(3,1 %). Etelä-Suomessa suojeltuja metsiköitä on 127 km2 
(1,4 %) ja Pohjois-Suomessa 292 km2 (6,6 %). VMI-aineis-
toon kuuluvista metsistä on ojitettu 982 km2 (7,4 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
tuoreiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.2).

5.3.2.2 

Keski-ikäiset kuusivaltaiset  
tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 3 y NT
Pohjois-Suomi 2 4 y VU
Etelä-Suomi 3 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
10 268 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 9 153 km2 ja 
Pohjois-Suomen 1 115 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli  
18 096 km2, josta Etelä-Suomessa 15 473 km2 ja Pohjois-
Suomessa 2 623 km2.
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Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on vähen-
tynyt viimeisten 50 vuoden aikana. Määrän vähenemi-
nen on ollut voimakkaampaa Pohjois-Suomessa. Luon-
totyyppi on kuitenkin edelleen yleinen. Luontotyypin 
laatu on heikentynyt sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa, 
mutta Etelä-Suomessa heikentyminen on ollut voimak-
kaampaa. Kuolleen puun määrä on VMI9:n tulosten 
perusteella keskimäärin 3,2 m3/ha, josta 0,8 m3/ha on 
järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 3,2 m3/ha, 
josta 0,4 m3/ha on järeää. Pohjois-Suomessa sitä on kes-
kimäärin 14,7 m3/ha, josta järeää 4,8 m3/ha. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 446 km2 
(4,3 %), josta Etelä-Suomessa 47 km2 (0,5 %) ja Pohjois-
Suomessa 399 km2 (36 %). VMI-aineistoon kuuluvista 
metsistä on ojitettu 966 km2 (9,4 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
tuoreiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.2).

5.3.2.3 

Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset  
tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 4 - VU*
Pohjois-Suomi 4 4 y LC
Etelä-Suomi 1 2 - CR

Esiintyminen: Esiintyy laikuittain Etelä-Suomessa ja 
tasaisesti Pohjois-Suomessa. Valtakunnan metsien yh-
deksännen inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispin-
ta-ala on 993 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 376 km2 

ja Pohjois-Suomen 617 km2. Vuoden 1956 kokonaispin-
ta-ala oli 3 258 km2, josta Etelä-Suomessa 2 513 km2 ja 
Pohjois-Suomessa 745 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on vähentynyt 
viimeisten 50 vuoden aikana erittäin voimakkaasti Ete-
lä-Suomessa, mutta määrän muutos Pohjois-Suomessa 
on vähäisempää. Luontotyyppi ei ole nykyisin enää 
yhtä yleinen kuin aikaisemmin. Myös laadullinen heik-
keneminen on ollut Etelä-Suomessa voimakkaampaa. 
Kuolleen puun määrä on keskimäärin 12,3 m3/ha, jos-
ta 2,3 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa lahopuuta on  
2,2 m3/ha, joka on kaikki alle 30 cm paksua. Pohjois-
Suomessa kuollutta puuta on keskimäärin 16,6 m3/ha, 
josta järeää on 3,7 m3/ha. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 184 km2 
(19 %), joka kaikki on Pohjois-Suomessa (30 % kaikista 
ko. luontotyypin Pohjois-Suomen metsistä). VMI-aineis-
toon kuuluvista metsistä on ojitettu 94 km2 (9,5 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
tuoreiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.2).

5.3.2.4 

Keski-ikäiset sekapuustoiset  
tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 3 y NT
Pohjois-Suomi 5 4 y LC
Etelä-Suomi 3 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
8  186 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 6  257 km2 ja 
Pohjois-Suomen 1  929 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli  
10  094 km2, josta Etelä-Suomessa 8 905 km2 ja Pohjois-
Suomessa 1  189 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin kokonaispinta-ala 
on vähentynyt Etelä-Suomessa viimeisten 50 vuoden ai-
kana, mutta kaiken kaikkiaan luontotyyppi on edelleen 
jokseenkin yleinen. Luontotyypin laatu on heikenty-
nyt Etelä-Suomessa enemmän kuin Pohjois-Suomessa. 
Kuolleen puun määrä on keskimäärin 5,1 m3/ha, josta  
0,8 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 
3,4 m3/ha, josta 0,4 m3/ha järeää. Pohjois-Suomessa vas-
taavat luvut ovat 10,6 m3/ha ja 2,2 m3/ha. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 
451  km2 (5,5  %). Etelä-Suomessa suojelualueilla on  
109 km2 (1,8  %) ja Pohjois-Suomessa 342 km2 (18  %). 
VMI-aineistoon kuuluvista metsistä on ojitettu 1 009 
km2 (12  %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
tuoreiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.2).

5.3.3 

Vanhat tuoreet kankaat

Luonnehdinta: Vanhoille tuoreille kankaille määritelty 
ikä vaihtelee alueittain ja puulajeittain. Lehtimetsissä 
se on eteläisessä Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kai-
nuussa, Koillismaalla sekä Etelä-Lapissa 91−140 vuotta. 
Keski- ja Ylä-Lapissa vanhojen metsien luokkaan kuulu-
vat 104−160-vuotiaat lehtimetsät. Kuusi- ja sekametsissä 
ikä on Etelä-Suomessa 117−180 vuotta, Pohjois-Pohjan-
maalla ja Kainuussa 130−200 vuotta sekä Koillismaalla 
ja Etelä-Lapissa 143−220 vuotta. Keski-Lapissa ikä on 
169−260 vuotta ja Ylä-Lapissa 182−280 vuotta.

Pohjakerroksessa kivikynsisammal (Dicranum sco
parium) ja metsäkerrossammal (Hylocomium splendens) 
ovat tyypillisimmillään vanhoissa ja ikivanhoissa tuo-
reen kankaan metsissä, seinäsammal (Pleurozium screberi) 
vanhoissa tuoreen kankaan metsissä.

Puuston järeytymisen ja lisääntyneen kuolleisuuden 
seurauksena lahopuuston kokonaistilavuus on hieman 
suurempi kuin keski-ikäisissä metsissä. Luonnonti-
laisessa vanhassa metsässä on pitkä lahopuujatkumo. 
Pintakulot rajoittavat luonnonmetsissä kuusettumista. 
Yksittäisten isojen puiden kaatuminen on yleistä. Luon-
nonmetsämaisemassa vanhat ja ikivanhat metsät ovat 
vallitsevia.

Luontaisesti syntyneen vanhan metsän puusto vaih-
telee alueittain. Pohjois-Suomessa kuusen osuus valta-
puustossa on suurempi kuin Etelä-Suomessa. Puustoon 
kuuluvat kuusen (Picea abies) ohella lähinnä mänty (Pi
nus sylvestris), hies- ja rauduskoivu (Betula pubescens,  
B. pendula) sekä haapa (Populus tremula).

Vanhat metsät ovat soveliaita elinympäristöjä useille 
harvinaisille eliölajeille. Lajistoon kuuluu mm. vanhan 
metsän ilmentäjiin lukeutuvia sieniä, sammalia, put-
kilokasveja, jäkäliä, hyönteisiä sekä lintuja. Lajistossa 
on mm. useita kolopesijöitä kuten liito-orava (Pteromys 
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volans). Metsän häiriötöntä kehitystä ilmentää eri laho-
amisvaiheessa olevien maa- ja pystylahopuiden muo-
dostama jatkumo.

Eräät eliölajit (mm. useat sienet ja hyönteiset) hyödyn-
tävät tietyn lahoasteen tiettyä puulajia, ja metsän häiriö-
tön kehitys näkyy lajiryhmien monimuotoisuutena. Van-
hojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikkaspesifisiä, 
ja intensiivisen metsätalouden takia monet niistä ovat 
nykyään varsin harvalukuisia. Voimakkaimmin lajistoon 
heijastuvat vanhojen metsien puute, puulajimuutokset 
sekä lahopuun määrän ja laadun vähentyminen. Uu-
simman uhanalaisten lajien mietinnön (Rassi ym. 2001) 
mukaan kaikista Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista 
lajeista 144 (9,6 %) elää ensisijaisesti vanhoissa kangas-
metsissä.
Maantieteellinen vaihtelu: Eteläisessä Suomessa 
tuoreen kankaan metsät ovat mustikkatyyppiä (MT), 
Pohjanmaalla ja Kainuussa puolukka-mustikkatyyppiä 
(VMT) tai metsälauha-mustikkatyyppiä (DeMT), Koil-
lismaalla, Etelä- ja Keski-Lapissa seinäsammal-mustik-
katyyppiä (HMT) sekä Ylä-Lapissa suopursu-mustikka-
tyyppiä (LMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Vanhat metsät 
syntyvät yleensä keski-ikäisistä tuoreista kangasmetsis-
tä luontaisen sukkession seurauksena. Sukkession seu-
rauksena niistä kehittyy edelleen ikivanhoja metsiä.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) perusteella vanhojen metsien koko-
naispinta-ala on 8 582 km2 (11 % tuoreen kankaan koko-
naispinta-alasta). Metsät jakautuvat tarkasteluvyöhyk-
keittäin siten, että Etelä-Suomessa pinta-ala on 4 256 km2 
(7,8 %) ja Pohjois-Suomessa 4 290 km2 (20 %). Vuoden 
1956 pinta-ala oli 9 282 km2, josta Etelä-Suomessa on  
3 211 km2 ja Pohjois-Suomessa 6 071 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, metsien ikärakenteen muutokset, metsien puulaji-
suhteiden muutokset, ojitukset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, metsi-
en ikärakenteen muutokset, metsien puulajisuhteiden 
muutokset, ilmastonmuutos (kuusivaltaisissa).
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.3.3.1 

Vanhat mäntyvaltaiset tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 y LC
Pohjois-Suomi 4 4 y LC
Etelä-Suomi 4 4 y LC

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
3 359 km2, josta on Etelä-Suomessa 2 004 km2 ja Poh-
jois-Suomessa 1 355 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli  
2 351 km2, josta Etelä-Suomessa 909 km2 ja Pohjois-Suo-
messa 1 443 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on kasva-
nut Etelä-Suomessa, mutta sen keskimääräinen laatu on 
heikentynyt koko maassa viimeisten 50 vuoden aikana. 
Vaikka luontotyyppi on nykyisinkin yleinen, sen määrä 

olisi vielä suurempi ilman intensiivistä metsätaloutta. 
Etelä-Suomessa luontotyypin määrän kasvu voi johtua 
yleisestä rehevöitymisestä eli aiemmin keski-ikäisten ja 
vanhojen kuivahkojen kankaiden muuttumisesta tuo-
reiksi kankaiksi. Luonnontilaiset vanhat mäntyvaltaiset 
metsät ovat eri-ikäisrakenteisia eli koostuvat lukuisista 
puustoikäluokista, jolloin valtapuuston iän tarkka mää-
rittäminen voi olla vaikeaa ja altis erilaisille tulkinnoil-
le. 

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 18,4 m3/ha, jos-
ta 4,2 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta 
on 10,2 m3/ha, josta 1,8 m3/ha järeää, ja Pohjois-Suo-
messa vastaavasti 30,7 m3/ha, josta 7,9 m3/ha on järeää. 
Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 672 km2  
(20 %). Etelä-Suomessa suojelualueilla on 174 km2  
(8,8 %) ja Pohjois-Suomessa 498 km2 (37 %). Ojitettuja on 
yhteensä 112 km2 (3,3 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen tuorei-
den kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.3).

5.3.3.2 

Vanhat kuusivaltaiset tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 4 y VU
Pohjois-Suomi 2 4 y VU
Etelä-Suomi 4 4 y LC

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
3 602 km2, josta 1 518 km2 sijaitsee Etelä-Suomen tarkas-
telualueella ja 2 084 km2 Pohjois-Suomessa. Vuoden 1956 
kokonaispinta-ala oli 4 797 km2, josta Etelä-Suomessa  
1 572 km2 ja Pohjois-Suomessa 3 225 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on vähentynyt 
Pohjois-Suomessa voimakkaammin kuin Etelä-Suo-
messa, mutta se on edelleen melko yleinen. Kuitenkin 
tämä luontotyyppi olisi luontaisesti vielä paljon nykyistä 
yleisempi ilman intensiivistä metsätaloutta. Viime vuosi-
en hakkuut ovat vaikuttaneet voimakkaasti juuri tämän 
tyypin kokonaispinta-alaan. Laadullista heikkenemistä 
on tapahtunut koko maassa. Kuolleen puun määrä on 
keskimäärin 19,8 m3/ha, josta 5,3 m3/ha on järeää. Etelä-
Suomessa kuollutta puuta on 13,1 m3/ha, josta 2,2 m3/ha 
järeää, ja Pohjois-Suomessa vastaava luku on 24,3 m3/ha, 
josta 7,6 m3/ha järeää. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 1 271 km2 
(35 %), josta Etelä-Suomessa 235 km2 (16 %) ja Pohjois-
Suomessa 1 036 km2 (50 %). Ojitettujen metsien pinta-ala 
on 128 km2 (3,7 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen tuorei-
den kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.3).

5.3.3.3 

Vanhat lehtipuuvaltaiset tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 4 - EN*
Pohjois-Suomi 2 4 - VU*
Etelä-Suomi 1 3 - EN*
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Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) perusteella laskettu kokonaispin-
ta-ala on 140 km2, josta 27 km2 sijaitsee Etelä-Suomen 
tarkastelualueella ja 113 km2 Pohjois-Suomessa. Vuoden 
1956 kokonaispinta-ala oli 692 km2, josta Etelä-Suomessa 
185 km2 ja Pohjois-Suomessa 507 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on vähen-
tynyt voimakkaasti viimeisten 50 vuoden aikana. Suu-
rin osa vähentymisestä on tapahtunut Etelä-Suomessa. 
Myös laadullinen heikkeneminen on ollut Etelä-Suomes-
sa voimakkaampaa. Kuolleen puun määrä on keskimää-
rin 23,7 m3/ha, josta 6,9 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa 
kuollutta puuta on keskimäärin 2,6 m3/ha (ei järeää) ja 
Pohjois-Suomessa 28,6 m3/ha (8,5 m3/ha järeää). 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 84 km2 
(60 %), josta Etelä-Suomessa 3 km2 (11 %) ja Pohjois-Suo-
messa 81 km2 (72 %). VMI-aineistoon kuuluvista metsistä 
on ojitettu 4 km2 (2,9 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen tuo-
reiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.3).

5.3.3.4 

Vanhat sekapuustoiset tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 y NT*
Etelä-Suomi 4 4 - NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
1 481 km2, josta 744 km2 sijaitsee Etelä-Suomen tarkas-
telualueella ja 737 km2 Pohjois-Suomessa. Vuoden 1956 
kokonaispinta-ala oli 1 441 km2, josta Etelä-Suomessa  
545 km2 ja Pohjois-Suomessa 896 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrässä ei ole 
tapahtunut muutosta viimeisten viidenkymmenen 
vuoden aikana, mutta laadullista heikkenemistä on ta-
pahtunut koko maassa. Luonnontilaiset vanhat seka-
puustoiset metsät ovat eri-ikäisrakenteisia eli koostuvat 
lukuisista puustoikäluokista, jolloin valtapuuston iän 
tarkka määrittäminen voi olla vaikeaa ja altis erilaisille 
tulkinnoille. 

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 21,6 m3/ha, jos-
ta 5,2 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta 
on 17,4 m3/ha, josta 3,3 m3/ha järeää. Pohjois-Suomessa 
kuollutta puuta on 25,8 m3/ha, josta 7,1 m3/ha järeää. 
Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 404 km2  
(27 %), josta Etelä-Suomessa 109 km2 (15 %) ja Pohjois-
Suomessa 295 km2 (40 %). Ojitettuja on 52 km2 (3,6 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen tuorei-
den kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.3).

5.3.4 

Ikivanhat tuoreet kankaat

Luonnehdinta: Ikivanhojen tuoreiden kankaiden ikä 
vaihtelee alueittain ja puulajeittain. Lehtimetsissä se on 
määritelty eteläisessä Suomessa, Pohjois-Pohjanmaal-
la, Kainuussa, Koillismaalla sekä Etelä-Lapissa yli 140 

vuodeksi. Keski- ja Ylä-Lapissa luokkaan kuuluvat yli 
160-vuotiaat lehtimetsät. Mäntymetsissä ikäraja on ete-
läisessä Suomessa 160 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa 200 vuotta sekä Koillismaalla ja Etelä-Lapis-
sa 220 vuotta. Keski-Lapissa ikivanhojen mäntymetsien 
ikä on yli 240 ja Ylä-Lapissa yli 260 vuotta. Kuusi- ja 
sekametsissä ikäraja on eteläisessä Suomessa 180 vuotta, 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 200 vuotta sekä Koil-
lismaalla ja Etelä-Lapissa 220 vuotta. Keski-Lapissa ikä 
on yli 260 vuotta ja Ylä-Lapissa yli 280 vuotta.

Pohjakerroksen peittävyys on vanhojen tuoreiden kan-
kaiden kaltainen. Kivikynsisammal (Dicranum scoparium) 
ja metsäkerrossammal (Hylocomium splendens) ovat tyypil-
lisimmillään vanhoissa ja ikivanhoissa tuoreen kankaan 
metsissä. Kenttäkerroksen lajiston koostumus ja runsaus-
suhteet muistuttavat vanhoja tuoreita kankaita. Variksen-
marja (Empetrum nigrum) on runsaimmillaan ikivanhoissa 
tuoreen kankaan metsissä. Sen peittävyys on suuri poh-
joisboreaalisella vyöhykkeellä (Pohjois-Suomessa), mutta 
selvästi pienempi Etelä-Suomessa. Lehtimetsissä varpu-
jen peittävyys on valoisuudesta johtuen pienin.

Luontaisesti syntyneen ikivanhan metsän puusto 
vaihtelee alueittain. Vanhoihin tuoreisiin kankaisiin 
verrattuna puusto on yleensä havupuuvaltaisempaa. 
Puustoon kuuluvat mm. kuusi (Picea abies), mänty (Pi
nus sylvestris), hies- ja rauduskoivu (Betula pubescens,  
B. pendula) sekä haapa (Populus tremula).

Ikivanhat metsät ovat sopivia elinympäristöjä useille 
harvinaisille eliölajeille. Lajistoon kuuluu mm. vanhan 
metsän ilmentäjiin lukeutuvia sieniä, sammalia, putki-
lokasveja, jäkäliä, hyönteisiä sekä lintuja. Metsän häiri-
ötöntä kehitystä ilmentää eri lahoamisvaiheessa olevien 
maa- ja pystylahopuiden muodostama jatkumo. 

Eräät eliölajit (mm. useat sienet ja hyönteiset) hyödyn-
tävät tietyn lahoasteen tiettyä puulajia, ja metsän häiriö-
tön kehitys näkyy lajiryhmien monimuotoisuutena. Van-
hojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikkaspesifisiä, 
ja intensiivisen metsätalouden takia monet niistä ovat 
nykyään varsin harvalukuisia. Voimakkaimmin lajistoon 
heijastuvat vanhojen metsien puute, puulajimuutokset se-
kä lahopuun määrän ja laadun vähentyminen. Uusimman 
uhanalaisten lajien mietinnön (Rassi ym. 2001) mukaan 
kaikista Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista lajeista 144 
(9,6 %) elää ensisijaisesti vanhoissa kangasmetsissä.
Maantieteellinen vaihtelu: Eteläisessä Suomessa 
tuoreen kankaan metsät ovat mustikkatyyppiä (MT), 
Pohjanmaalla ja Kainuussa puolukka-mustikkatyyppiä 
(VMT) tai metsälauha-mustikkatyyppiä (DeMT), Koil-
lismaalla, Etelä- ja Keski-Lapissa seinäsammal-mustik-
katyyppiä (HMT) sekä Ylä-Lapissa suopursu-mustikka-
tyyppiä (LMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ikivanhat 
tuoreet kankaat syntyvät vanhoista tuoreista kangas-
metsistä luontaisen sukkession seurauksena. Iän myötä 
puusto alkaa kuolla, jolloin alueelle alkaa kehittyä uusi 
puusukupolvi.
Esiintyminen: Esiintyy alueellisesti painottuneesti Ete-
lä-Suomessa ja tasaisesti Pohjois-Suomessa. Valtakunnan 
metsien yhdeksännen inventoinnin (VMI9) ja Metsähal-
lituksen kuviotietojärjestelmän perusteella ikivanhojen 
tuoreiden kankaiden kokonaispinta-ala on 1 729 km2  
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(2,3 % kaikista tuoreen kankaan metsistä). Nämä met-
sät sijaitsevat pääosin Pohjois-Suomessa, jossa niitä on  
1 462 km2 (6,9 %). Etelä-Suomen osuus on 267 km2  
(0,5 %). Vuoden 1956 pinta-ala oli 939 km2, josta Etelä-
Suomessa 225 km2 ja Pohjois-Suomessa 813 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, metsien ikärakenteen muutokset, metsien puulaji-
suhteiden muutokset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, metsi-
en ikärakenteen muutokset, metsien puulajisuhteiden 
muutokset, ilmastonmuutos (kuusivaltaisissa).
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.3.4.1 

Ikivanhat mäntyvaltaiset tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 y LC
Etelä-Suomi 4 4 - NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
821 km2, josta Etelä-Suomen osuus 109 km2 ja Pohjois-Suo-
men 712 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 267 km2, josta Poh-
jois-Suomen pinta-ala on 193 ja Etelä-Suomen 74 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin pinta-ala on 
kasvanut viimeisten 50 vuoden aikana. VMI-tulosten 
muutokset sisältävät kuitenkin runsaasti epävarmuut-
ta, koska kaikkein vanhimpien metsien iänmääritys ei 
ollut 50 vuotta sitten yhtä tarkkaa kuin nykyisin. Pinta-
alan lisäys jää VMI9:stä lasketun otosvirheen (95 %:n 
luottamusvälin) rajojen sisään Etelä-Suomessa, mutta ei 
Pohjois-Suomessa eikä koko maassa. Määrän kasvu voi 
johtua yleisestä rehevöitymisestä eli aiemmin vanhojen 
ja ikivanhojen kuivahkojen kankaiden muuttumisesta 
tuoreiksi kankaiksi. Pohjois-Suomessa määrän kasvuun 
voi vaikuttaa myös maaluokkasiirtymä kitumaista, eli 
aiemmin kitumaaksi luokiteltuja metsiköitä luokitellaan 
nykyisin metsämaaksi. Luonnontilaiset ikivanhat män-
tyvaltaiset metsät ovat eri-ikäisrakenteisia eli koostuvat 
lukuisista puustoikäluokista, jolloin valtapuuston iän 
tarkka määrittäminen voi olla vaikeaa ja altis erilaisille 
tulkinnoille. Ikivanhojen metsien puuston eri-ikäisra-
kenteisuuden vuoksi aika edellisestä häiriöstä on myös 
työläämpää määrittää. 

Luontotyypin laatu on jonkin verran heikentynyt 
koko maassa. Kuolleen puun määrä on nykyisellään 
keskimäärin 32,4 m3/ha, josta 9,1 m3/ha on järeää. 
Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 20,4 m3/ha, josta  
1,2 m3/ha järeää. Pohjois-Suomessa kuollutta puuta on 
34,3 m3/ha, josta 10,4 m3/ha järeää. Luontotyypin met-
siköistä on suojelualueilla 338 km2 (41 % kaikista luon-
totyypin metsistä), josta Etelä-Suomessa 35 km2 (33 %) ja 
Pohjois-Suomessa 302 km2 (42 %). Kaikki havainnoidut 
metsät ovat ojittamattomia.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen tuo-
reiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.4).

5.3.4.2 

Ikivanhat kuusivaltaiset tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 y LC
Etelä-Suomi 3 4 - VU

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
675 km2, josta on Etelä-Suomessa 103 km2 ja Pohjois-
Suomessa 572 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 513 km2, 
josta Etelä-Suomessa 118 km2 ja Pohjois-Suomessa  
395 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on vähen-
tynyt Etelä-Suomessa ja kasvanut Pohjois-Suomessa vii-
meisten viidenkymmenen vuoden aikana. Muutokset 
jäävät kuitenkin VMI9:n otosvirheen (95 %:n luottamus-
väli) sisään. Pohjois-Suomessa määrän mahdolliseen 
kasvuun, joka voi siis johtua myös otantavirheestä, voi 
vaikuttaa maaluokkasiirtymä kitumaista, eli aiemmin 
kitumaaksi luokiteltuja metsiköitä luokitellaan nyt met-
sämaaksi. 

Laatu on heikentynyt jonkin verran koko maassa. 
Kuolleen puun määrä on keskimäärin 39,2 m3/ha, jos-
ta 10,1 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa lahopuuta on 
47,7 m3/ha, josta järeää 10,2 m3/ha. Pohjois-Suomessa 
lahopuuta on keskimäärin 37,8 m3/ha, josta 10,0 m3/
ha järeää. Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla  
410 km2 (61 %), josta Etelä-Suomessa 53 km2 (52 %) ja 
Pohjois-Suomessa 357 km2 (62 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen tuo-
reiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.4).

5.3.4.3 

Ikivanhat lehtipuuvaltaiset  
tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 3 h CR
Pohjois-Suomi 2 3 h CR
Etelä-Suomi 1 2 h CR

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännessä in-
ventoinnissa (VMI9) ei havaittu kyseistä luontotyyppiä. 
Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän mukaan luon-
totyyppiä on 2,29 km2. Se sijaitsee lähes kokonaisuudes-
saan Pohjois-Suomessa, sillä Etelä-Suomen alueelta sitä 
on havaittu vain 0,02 km2:n (2 ha) verran. Vuoden 1956 
pinta-ala oli 5 km2, josta 4 km2 Etelä- ja 1 km2 Pohjois-
Suomen tarkastelualueella.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on lähes hävinnyt 
Etelä-Suomesta ja Pohjois-Suomessakin se on vähenty-
nyt voimakkaasti. Luontotyyppi on harvinainen koko 
maassa. Käytettävissä ei ole ollut laadullisia tietoja, ja 
siltä osin arviointi on tehty asiantuntija-arviona läheisten 
luontotyyppien tilan perusteella. 
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen tuo-
reiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.4).
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5.3.4.4 

Ikivanhat sekapuustoiset tuoreet kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 4 4 - NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen inven-
toinnin (VMI9) mukaan luontotyypin kokonaispinta-ala 
on 233 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 56 km2 ja Pohjois-
Suomen 178 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 154 km2, josta 
Etelä-Suomessa 29 km2 ja Pohjois-Suomessa 125 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on kasva-
nut viimeisten 50 vuoden aikana. Muutos jää kuiten-
kin VMI9:n otosvirheen (95 %:n luottamusväli) sisään. 
Luonnontilaiset ikivanhat sekapuustoiset kankaat ovat 
eri-ikäisrakenteisia eli koostuvat lukuisista puustoikä-
luokista, jolloin valtapuuston iän tarkka määrittäminen 
voi olla vaikeaa ja altis erilaisille tulkinnoille. 

Luontotyypin laatu on heikentynyt jonkin verran. 
Kuolleen puun määrä on keskimäärin 25,4 m3/ha, josta 
4,7 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuolleen puun mää-
rä on 26,5 m3/ha (järeää 6,2 m3/ha) ja Pohjois-Suomessa 
25,1 m3/ha (järeää 4,2 m3/ha). Luontotyypin metsiköis-
tä on suojelualueilla 96 km2 (41 %), josta Etelä-Suomen 
suojelualueilla 25 km2 (45 %) ja Pohjois-Suomen 71 km2 
(40 %).
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen tuo-
reiden kankaiden yleiskuvausta (luku 5.3.4).

5.4 

Kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 3 y NT
Pohjois-Suomi 5 4 y LC
Etelä-Suomi 4 2 y NT*

Luonnehdinta: Kuivahkot kankaat sijaitsevat usein mä-
kien lailla ja rinteillä, tyypillisesti etelärinteillä. Laajoja 
kuivahkojen kankaiden alueita voi olla esimerkiksi har-
jujen tai deltamuodostumien yhteydessä. Kuivahkoja 
kankaita tavataan enimmäkseen karkeilla moreenimailla 
ja karkeaksi lajittuneilla mailla. Veden saanti ja typen 
määrä ovat yleensä kasveille rajoittavia tekijöitä. Maan-
nos on podsolimaannos. Humuskerros on kangashu-
musta, jonka paksuus on Etelä-Suomessa yleensä 4−5 
cm, mutta Pohjois-Suomen kunttaisilla alueilla se voi 
olla yli 10 cm. Humuksen pH on noin 3,9.

Pohjakerros peittää yhtenäisenä koko maanpinnan. 
Ehdoton valtalaji on seinäsammal (Pleurozium schreberi), 
mutta kerrossammalta (Hylocomium splendens), kangas- ja 
kivikynsisammalta (Dicranum polysetum, D. scoparium) 
on tavallisesti myös runsaasti. Muita yleisiä ja runsai-
ta sammallajeja ovat suonihuopasammal (Aulacomnium 
palustre), pohjankynsisammal (D. drummondii), turkki- ja 
töppökynsisammal (D. fuscescens, D. spurium), nuokku-
varstasammal (Pohlia nutans), korpi-, kangas- ja räme-

karhunsammal (Polytrichum commune, P. juniperinum,  
P. strictum) ja sulkasammal (Ptilium cristacastrensis). Jäkä-
lien peittävyys on usein 5−10 %, ja niistä valkoporonjäkä-
lä (Cladonia arbuscula), harmaaporonjäkälä (C. rangiferina) 
ja palleroporonjäkälä (C. stellaris) ovat runsaimpia. Myös 
pohjankorvajäkälää (Nephroma arcticum) ja pilkkunahka-
jäkälää (Peltigera aphthosa) voi olla paikoin runsaasti.

Kenttäkerros on varpujen vallitsema, ja niiden peit-
tävyys onkin keskimäärin noin 50 %. Runsaimpia var-
puja ovat puolukka (Vaccinium vitisidaea) ja mustikka  
(V. myrtillus), mutta variksenmarjaa (Empetrum nigrum) ja 
kanervaa (Calluna vulgaris) sekä Pohjois-Suomessa myös 
juolukkaa (V. uliginosum) ja suopursua (Ledum palustre) 
on usein runsaasti. 

Heinämäisiä kasveja on vähän, lähinnä metsälauhaa 
(Deschampsia flexuosa) ja soistuneilla kankailla pallosaraa 
(Carex globularis). Ruoholajisto on niukahkoa ja vaati-
matonta. Yleisimpiä ja runsaimpia ruohoja ovat ora-
vanmarja (Maianthemum bifolium), metsätähti (Trientalis 
europaea), kangasmaitikka (Melampyrum pratense) ja kie-
lo (Convallaria majalis) sekä Etelä-Suomessa sananjalka 
(Pteridium aquilinum) ja Pohjois-Suomessa suomuurain 
(Rubus chamaemorus).

Varsinaisista pensaslajeista kuivahkoilla kankailla 
kasvavat lähinnä kataja (Juniperus communis) ja soistu-
neilla kankailla pajut (Salix spp). Pensaskerros muo-
dostuu kuitenkin yleensä kuusen (Picea abies), männyn 
(Pinus sylvestris), hies- ja rauduskoivun (Betula pubescens, 
B. pendula), haavan (Populus tremula) ja pihlajan (Sorbus 
aucuparia) taimista.

Vallitsevana puulajina on yleensä mänty, harvoin 
kuusi tai hieskoivu. Sekapuuna voi olla kuusta, hies- ja 
rauduskoivua ja haapaa. Kuivahkot kankaat ovat män-
niköinä yleensä valoisia, Pohjois-Suomessa suorastaan 
harvapuustoisia.

Kuivahkot kankaat uudistuvat enimmäkseen metsä-
palojen kautta, ja vanhoissa männyissä on usein koroja 
useiden metsäpalojen jäljiltä. Vallitsevan jakson lisäksi 
metsässä voi olla kuloilta säästyneitä ikivanhoja ylis-
puumäntyjä. Kuusivaltaisilla kuivahkoilla kankailla voi 
syntyä myös tuulenkaatoaukkoja. Kuollutta puuta on 
nuoressa luonnontilaisessa metsässä Etelä-Suomessa 
vähintään 100 m3/ha ja Pohjois-Suomessa vähintään  
50 m3/ha. Keski-ikäisissä, vanhoissa ja ikivanhoissa met-
sissä lahopuun määrän luontainen alaraja on Etelä-Suo-
messa 50 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 25 m3/ha. Metsässä 
on pitkä lahopuujatkumo, ja järeän mäntylahopuun suu-
ri osuus on tyypillistä. Lehtilahopuun määrä vaihtelee.
Maantieteellinen vaihtelu: Kuivahkoilla kankailla ta-
vataan eri puolilla maata seuraavia metsätyyppejä: ete-
läisessä Suomessa puolukkatyyppiä (VT), Pohjanmaal-
la ja Kainuussa variksenmarja-puolukkatyyppiä (EVT), 
Peräpohjolassa variksenmarja-mustikkatyyppiä (EMT) 
ja Metsä-Lapissa juolukka-variksenmarja-mustikkatyyp-
piä (UEMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuivahkot 
kankaat vaihettuvat karussa päässä kuiviin kankaisiin 
ja rehevässä päässä tuoreisiin kankaisiin. Soistuneet 
kankaat vaihettuvat kangasrämeisiin. 
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Esiintyminen: Kuivahkot kankaat ovat 
yleisiä ja runsaita koko maassa, mutta 
eniten niitä on Pohjanmaan–Kainuun 
alueella, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-
Suomen karuilla seuduilla. Valtakunnan 
metsien 9. inventoinnin (VMI9) ja Met-
sähallituksen kuviotietojärjestelmän 
mukaan kuivahkojen kankaiden koko-

naispinta-ala Suomessa on 42 708 km2. Etelä-Suomessa 
kuivahkoja kankaita on 24 526 km2 ja Pohjois-Suomessa 
18 109 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli valtakunnan met-
sien 1., 5. ja 9. inventointitietojen perusteella laskettuna 
60 951 km2, josta Etelä-Suomen osuus oli 40 362 km2 ja 
Pohjois-Suomen 20 410 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähene-
minen, metsien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä 
laskeuma, metsien puulajisuhteiden muutokset. 
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, met-
sien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä laskeuma, 
metsien puulajisuhteiden muutokset, ilmastonmuutos 
(kuusivaltaisissa).
Arvioinnin perusteet: Valtakunnan metsien inven-
tointiaineistojen (VMI1, VMI5, VMI9) perusteella kui-
vahkojen kankaiden pinta-ala on vähentynyt 1950-
luvulta lähtien 30 % (60 951 km2 g 42 708 km2) koko 
maassa. Etelä-Suomessa pinta-ala on vähentynyt 39 %  
(40 362 km2 g 24 526 km2) ja Pohjois-Suomessa 14 %  
(20 410 km2 g 18 109 km2). Muutos on suurelta osin seu-
rausta rehevöitymisestä, sillä samaan aikaan biologiselta 
tuotoskyvyltään parempien kasvupaikkojen pinta-ala on 
kasvanut. Pinta-alan vähenemisestä huolimatta kuivah-
kot kankaat ovat yhä yleisiä ja runsaita. 

Puuttomia, juuri hakattuja kuivahkoja kankaita on 

koko Suomessa 348 km2 (0,81 % kuivahkoista kankais-
ta), Etelä-Suomessa 193 km2 (0,79 % kuivahkoista kan-
kaista) ja Pohjois-Suomessa 155 km2 (0,86 %). Nuoret 
metsät käsittävät yhteensä 39 % (Etelä-Suomessa 51 % 
ja Pohjois-Suomessa 24 %), keski-ikäiset metsät 50 % 
(Etelä-Suomessa 43 % ja Pohjois-Suomessa 60 %) ja van-
hat ja ikivanhat metsät 11 % (Etelä-Suomessa 6,6 % ja 
Pohjois-Suomessa 16 %) kaikista kuivahkoista kankais-
ta. Kaikista kivennäismaan metsämaan metsiköistä on 
kuivahkoja kankaita koko maassa 28 %, Etelä-Suomessa  
23 % ja Pohjois-Suomessa 43 %.

Kuivahkojen kankaiden metsiköistä on VMI9:n mu-
kaan suojelualueilla 7,1 %. Etelä-Suomessa on suojelu-
alueilla 1,7 % ja Pohjois-Suomessa 14 % kuivahkoista 
kankaista. Suurin osa metsiköistä siis on intensiivisen 
metsätaloustoiminnan piirissä. Kookkaat ylispuut ovat 
metsätaloustoiminnan seurauksena vähentyneet ja 
puusto on tasaikäistynyt. Kuusen ja lehtipuun osuus 
puuston tilavuudesta on vähentynyt. Lahopuu, erityi-
sesti palanut puu, lehtilahopuu ja järeä mäntylahopuu 
ovat vähentyneet. Kuolleen puuston keskitilavuus on 
VMI9:n perusteella koko maassa 8,7 m3/ha, josta järeää, 
yli 30 cm paksua puuta on 2,1 m3/ha, Etelä-Suomes-
sa 3,8 m3/ha (järeää 0,8 m3/ha) ja Pohjois-Suomessa  
15,5 m3/ha (järeää 3,9 m3/ha). 

Luontaisia häiriöitä, kuten metsäpaloja, on hyvin 
vähän. Suurin osa nykyisistä metsiköistä on syntynyt 
metsätalouden seurauksena. Kuivahkoilla kankailla on 
tehty maanpinnan muokkauksia yhteensä 7  532 km2:n 
alalla (18 %), erityisesti nuorissa metsissä. Ojitettu on 
2 339 km2 (5,5 %) ja kulotettu (ei muokattu) 67 km2  
(0,2 %). Ojituksia on tehty pääosin nuorissa ja keski-ikäi-
sissä metsissä.

Närängänvaara, Kuusamo. Kuva: Tiina Tonteri
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Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat sisältyvät 
vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaaliset mäntymetsät.

5.4.1 

Nuoret kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 2 y VU
Pohjois-Suomi 5 3 y NT
Etelä-Suomi 5 2 y VU

Luonnehdinta: Pohjakerros on häiriön voimakkuudes-
ta ja siitä kuluneesta ajasta riippuen joko aukkoinen tai 
yhtenäinen. Metsäpalon jälkeisessä sukkessiossa ku-
losammal (Ceratodon purpureus), nuokkuvarstasammal 
(Pohlia nutans), poron- ja torvijäkälät (Cladonia spp.), 
rupijäkälät ja muut pioneerilajit ovat aluksi runsaita. 
Puuston ja kenttäkerroksen varjostuksen lisääntyessä 
varttuneemman metsän sammallajit kuten seinäsam-
mal (Pleurozium schreberi), kangas- ja kivikynsisammal 
(Dicranum polysetum, D. scoparium) sekä maksasam-
malet runsastuvat. Jäkälistä poronjäkälät kuten valko-
poronjäkälä (Cladonia arbuscula), harmaaporonjäkälä  
(C. rangiferina) ja palleroporonjäkälä (C. stellaris) säi-
lyttävät lähes entisen asemansa pohjakerroksessa, kun 
taas torvijäkäliä on metsikön sulkeuduttua enää lähin-
nä kivillä ja lahopuulla.

Kenttäkerroksessa metsäpalon jälkeisenä 40 vuotena 
varpujen määrä riippuu kulon intensiteetistä ja häiriöstä 
kuluneesta ajasta. Jos kangashumus on heikosti palanut, 
varpujen maavarret ovat saattaneet säilyä suurimmaksi 
osaksi hengissä ja varvikko voi toipua nopeastikin. La-
jiston runsaussuhteet muistuttavat tällöin ennen paloa 
vallinneita runsaussuhteita lukuun ottamatta herkästi 
kärsivää mustikkaa (Vaccinium myrtillus). Jos lähes koko 
humuskerros on palanut, varvikon uudistuminen kestää 
kauemmin, ja valtalajina on tällöin todennäköisesti jo-
ko variksenmarja (Empetrum nigrum), kanerva (Calluna 
vulgaris) tai puolukka (Vaccinium vitisidaea). Latvuston 
sulkeutuessa muut varpulajit kuten mustikka (V. myrtil
lus) ja Pohjois-Suomessa myös juolukka (V. uliginosum) 
ja suopursu (Ledum palustre) runsastuvat. 

Heinämäisiä kasveja on sukkession varhaisvaiheessa 
usein runsaasti, lähinnä metsälauhaa (Deschampsia flexu
osa) ja kevätpiippoa (Luzula pilosa), Etelä-Suomessa myös 
metsäkastikkaa (Calamagrostis arundinacea) ja hietakas-
tikkaa (C. epigejos). Ruoholajisto on vaatimatonta. Ylei-
simpiä ja runsaimpia ruohoja ovat maitohorsma (Epilobi
um angustifolium), oravanmarja (Maianthemum bifolium), 
kultapiisku (Solidago virgaurea), metsätähti (Trientalis 
europaea), kangasmaitikka (Melampyrum pratense) ja kie-
lo (Convallaria majalis) sekä Etelä-Suomessa sananjalka 
(Pteridium aquilinum) ja Pohjois-Suomessa suomuurain 
(Rubus chamaemorus). Latvuston sulkeutuessa heinät ja 
ruohot taantuvat.

Tässä tarkastellaan nuoria metsiä, joiden ikä on mää-

ritelmän mukaan 0−40 v. Metsäpalon jälkeen metsät saat-
tavat olla joskus lähes puuttomia. Toisaalta taas puusto 
on 40 vuoden iässä usein jo lähes saavuttanut maksi-
mipeittävyytensä ja itseharveneminen on käynnistynyt. 
Puustossa on usein männyn (Pinus sylvestris) ohella hies- 
ja rauduskoivua (Betula pubescens, B. pendula) sekä haa-
paa (Populus tremula), joskus myös kuusta (Picea abies).

Luonnontilaisessa metsämaisemassa uuden puusu-
kupolven syntyä edeltää kuivahkoilla kankailla lähes 
aina metsäpalo. Taimikon lisäksi metsässä on yleensä 
runsaasti kuloilta säästyneitä vanhoja ylispuumäntyjä. 
Kuollutta puuta on nuoressa luonnontilaisessa metsässä 
Etelä-Suomessa vähintään 100 m3/ha ja Pohjois-Suomes-
sa vähintään 50 m3/ha. Metsässä on pitkä lahopuujat-
kumo, ja järeän mäntylahopuun runsaus on tyypillistä. 
Lahopuusta on suuri osuus hiiltynyttä. Lehtilahopuun 
osuus vaihtelee.

Nuoret sukkessiovaiheet tarjoavat elinympäristön 
vastikään kuollutta puuainesta suosiville lajeille. Monet 
kaarnakuoriaiset, kärsäkkäät ja sarvijäärät runsastuvat 
sukkession alkuvaiheessa. Lisäksi lehtipuustoisilla koh-
teilla esiintyy aluksi paljon lehtikuoriaislajeja. Käävistä 
runsastuvat aluksi lämpöä ja valoa suosivat lajit. Monet 
tällaisista kääpälajeista ovat yksivuotisia, ja ne vähene-
vät sukkession edetessä. 
Maantieteellinen vaihtelu: Kuivahkoilla kankailla ta-
vataan eri puolilla maata seuraavia metsätyyppejä: ete-
läisessä Suomessa puolukkatyyppiä (VT), Pohjanmaal-
la ja Kainuussa variksenmarja-puolukkatyyppiä (EVT), 
Peräpohjolassa variksenmarja-mustikkatyyppiä (EMT) 
ja Metsä-Lapissa juolukka-variksenmarja-mustikkatyyp-
piä (UEMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuivahkon 
kankaan luonnontilaiset nuoret metsät syntyvät yleen-
sä metsäpalon seurauksena varttuneempien sukkessio-
vaiheiden metsistä. Luontaisen sukkession myötä niistä 
kehittyy keski-ikäisiä metsiä.
Esiintyminen: Esiintyy tasaisesti Etelä- ja Pohjois-Suo-
messa. VMI9:n mukaan nuorten kuivahkojen kankaiden 
kokonaispinta-ala on 16 763 km2. Tästä on Etelä-Suo-
men tarkastelualueella 12 404 km2 ja Pohjois-Suomessa  
4 327 km2. Vuoden 1956 arvioitu kokonaispinta-ala on 
19 452 km2, josta Etelä-Suomessa 14 988 km2 ja Pohjois-
Suomessa 4 449 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähene-
minen, metsien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä 
laskeuma, metsien puulajisuhteiden muutokset. 
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, rehevöittävä laskeuma, met-
sien puulajisuhteiden muutokset. 
Arvioinnin perusteet: Kuivahkojen kankaiden nuorten 
metsien määrä on vähentynyt 50 vuodessa koko maassa 
14 %, Etelä-Suomessa 17 % ja Pohjois-Suomessa 2,7 %. 
Luontotyyppi on vähenemisestään huolimatta edelleen 
hyvin yleinen, ja taimikoita syntyy tulevaisuudessakin. 
Rehevöitymisen on arvioitu siirtäneen osan kuivahkois-
ta kankaista tuoreisiin kankaisiin.

Nykyisellään luontaisia häiriöitä, kuten metsäpaloja, 
on vähän, ja nuoret metsät ovat lähes kokonaan inten-
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siivisessä metsätalouskäytössä. Kuolleen puun määrä 
on VMI9:n mukaan keskimäärin 4,6 m3/ha, josta 1,0 
m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 
vähemmän (2,5 m3/ha, josta 0,5 m3/ha järeää) kuin 
Pohjois-Suomessa (10,6 m3/ha, josta 2,4 m3/ha järeää). 
Metsiköistä on suojelualueilla 143 km2 (0,9 %), josta 
Etelä-Suomessa 99 km2 (0,8 %) ja Pohjois-Suomessa  
49 km2 (1 %). 

Maanpinnan muokkaus on tehty 46 %:lla nuorista 
metsistä Etelä-Suomessa ja 42 %:lla Pohjois-Suomes-
sa. 6,3 % pinta-alasta on ojitettu koko Suomessa, 7,3 % 
Etelä-Suomessa ja 3,5 % Pohjois-Suomessa. Kulotettuja, 
muokkaamattomia alueita on 0,4 % pinta-alasta. Vaikka 
luontotyypin laadullista heikentymistä on tapahtunut 
jo ennen 1950-lukua, laatu on heikentynyt vielä paljon 
enemmän 1950-luvun jälkeen. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.4.2 

Keski-ikäiset kuivahkot kankaat

Luonnehdinta: Keski-ikäisten metsien alaikäraja on 
koko Suomessa 40 vuotta. Keski-ikäisten ja vanhojen 
kuivahkojen kankaiden välinen ikäraja vaihtelee alueit-
tain ja puulajeittain. Männiköissä ja sekametsissä se on 

eteläisessä Suomessa 117 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa 143 vuotta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 
156 vuotta, Keski-Lapissa 169 vuotta sekä Ylä-Lapissa ja 
suojametsäalueella 182 vuotta. Kuusikoissa keski-ikäis-
ten metsien yläikärajat ovat eteläisessä Suomessa 117 
vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 130 vuotta, 
Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 143 vuotta, Keski-Lapissa 
169 vuotta sekä Ylä-Lapissa ja suojametsäalueella 182 
vuotta. Lehtipuuvaltaisissa metsissä ne ovat eteläisessä 
Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Koillis-
maalla ja Etelä-Lapissa 91 vuotta sekä Keski-Lapissa, 
Ylä-Lapissa ja suojametsäalueella 104 vuotta.

Keski-ikäisissä metsissä aluskasvillisuuden nopean 
muutoksen kausi on jo päättynyt, ja kasvillisuus alkaa 
muistuttaa kuivahkojen kankaiden yleiskuvauksen mu-
kaista kasvillisuutta (luku 5.4). Kuusi- ja lehtipuuval-
taisissa metsissä jäkäliä ja varpuja on niukemmin kuin 
männiköissä. Mustikka (Vaccinium myrtillus) on kuusi-
valtaisissa metsissä runsaampi kuin männiköissä. Lehti-
puuvaltaisissa metsissä heinämäiset kasvit ovat selvästi 
runsaampia kuin männiköissä. Lehtikarike aikaansaa 
paikoin pohjakerrokseen sammalpeitteettömiä laikku-
ja, ja lehtipuuvaltaisissa metsissä korpikarhunsammal 
(Polytrichum commune) ja kerrossammal (Hylocomium 
splendens) ovat runsaampia kuin männiköissä. 

Luonnontilaisissa keski-ikäisissä metsissä puusto on 
jo sulkeutunut. Se kehittyy edelleen sukkession ja itse-
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harvenemisen seurauksena. Puusto on yleensä mänty-
valtaista (Pinus sylvestris), mutta joukossa kasvaa usein 
kuusta (Picea abies), hieskoivua (Betula pubescens), rau-
duskoivua (B. pendula) ja haapaa (Populus tremula). La-
hopuuston kokonaistilavuus on keski-ikäisissä metsissä 
alhaisimmillaan, sillä edellisen puusukupolven kuollut 
puu on jo suurimmaksi osaksi lahonnut, ja uutta laho-
puuta on vasta alkanut muodostua elävästä puustosta 
luonnonpoistuman kautta.

Sulkeutumisen myötä puuston itseharveneminen 
tuottaa etupäässä riukulahopuuta, jota hyödyntävät lajit 
runsastuvat. Valoa ja lämpöä vaativaa lajistoa on niukasti, 
koska keski-ikäisissä metsissä latvuspeittävyys on suuri. 
Maantieteellinen vaihtelu: Kuivahkoilla kankailla ta-
vataan eri puolilla maata seuraavia metsätyyppejä: ete-
läisessä Suomessa puolukkatyyppiä (VT), Pohjanmaal-
la ja Kainuussa variksenmarja-puolukkatyyppiä (EVT), 
Peräpohjolassa variksenmarja-mustikkatyyppiä (EMT) 
ja Metsä-Lapissa juolukka-variksenmarja-mustikkatyyp-
piä (UEMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuivahkot kes-
ki-ikäiset kankaat syntyvät sukkession seurauksena nuo-
rista kuivahkoista kangasmetsistä. Sukkession edelleen 
edetessä niistä kehittyy vanhoja metsiä.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) perusteella kuivahkojen keski-
ikäisten metsien kokonaispinta-ala on 21 354 km2. Ete-
lä-Suomessa niitä on 10 499 km2 ja Pohjois-Suomessa  
10 824 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 33 201 km2, jos-
ta Etelä-Suomessa 23 644 km2 ja Pohjois-Suomessa  
9 461 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähene-
minen, metsien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä 
laskeuma, metsien puulajisuhteiden muutokset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, met-
sien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä laskeuma, 
metsien puulajisuhteiden muutokset, ilmastonmuutos 
(kuusivaltaisissa).
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.4.2.1 

Keski-ikäiset mäntyvaltaiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 y NT
Pohjois-Suomi 5 4 y LC
Etelä-Suomi 4 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
19 837 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 9 825 km2 ja 
Pohjois-Suomen 9 983 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 
22 067 km2, josta Etelä-Suomessa 15 374 km2 ja Pohjois-
Suomessa 6 605 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on vähentynyt 
koko maassa 10 % ja Etelä-Suomessa 36 %. Pohjois-Suo-
messa se taas on lisääntynyt 51 %. Alueellisesta vähene-
misestä huolimatta se on yhä hyvin yleinen. Lisäksi suuri 

määrä taimikoita on tulossa keski-ikään.
Kuolleen puun määrä on VMI9:n tulosten perusteella 

koko Suomessa keskimäärin 9,6 m3/ha, josta 2,4 m3/ha 
on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 4,6 m3/ha, 
josta 1,0 m3/ha järeää. Pohjois-Suomessa kuollutta puuta 
on keskimäärin 14,6 m3/ha, josta järeää on 3,8 m3/ha. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla  
1  166 km2 (5,9 %), josta Etelä-Suomessa 161 km2  
(1,6 %) ja Pohjois-Suomessa 1 005 km2 (10 %). VMI-
aineistoon kuuluvista metsistä on ojitettu 5,4 % koko 
maassa, 8,1 % Etelä-Suomessa ja 2,7 % Pohjois-Suomes-
sa. Keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat ovat 
siis intensiivisen metsätaloustoiminnan piirissä. Met-
sätalouden lisäksi luontotyypin laatua on heikentänyt 
Etelä-Suomessa typpilaskeuma ja poronhoitoalueella 
porolaidunnus. Vaikka luontotyypin laatu on heiken-
tynyt jo ennen 1950-lukua, heikentyminen on ollut voi-
makkaampaa sen jälkeen. 
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaa
liset mäntymetsät.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
kuivahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.2).

5.4.2.2 

Keski-ikäiset kuusivaltaiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 3 - EN*
Pohjois-Suomi 1 3 - EN*
Etelä-Suomi 1 3 - EN*

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
246 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 135 km2 ja Poh-
jois-Suomen 110 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 3 169 
km2, josta Etelä-Suomessa 2 614 km2 ja Pohjois-Suomessa  
556 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on vähenty-
nyt viimeisten 50 vuoden aikana metsätalouden männyn 
suosimisen vuoksi koko maassa 92 %, Etelä-Suomessa 
95 % ja Pohjois-Suomessa 80 %. Trendin arvioitiin olleen 
muuttumaton.

Kuolleen puun määrä on VMI9:n tulosten perusteella 
keskimäärin 3,0 m3/ha, josta 0,6 m3/ha on järeää. Etelä-
Suomessa kuollutta puuta on 1,4 m3/ha, josta VMI9:ssä ei 
havaittu yhtään järeää. Pohjois-Suomessa kuollutta puuta 
on keskimäärin 4,9 m3/ha, josta järeää on 1,2 m3/ha. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 36 km2 
(15 %), joka sijaitsee kokonaisuudessaan Pohjois-Suo-
messa (33 % kaikista ko. luontotyypin Pohjois-Suomen 
metsistä). VMI-aineistoon kuuluvista metsistä on oji-
tettu 10 %, Etelä-Suomessa 13 % ja Pohjois-Suomessa 
6,4 %. Vaikka kuusi vallitsevana puulajina ei olekaan 
metsätalouden suosiossa kuivahkoilla kankailla, suu-
rin osa luontotyypin metsistä on intensiivisen metsä-
taloustoiminnan piirissä. Pohjois-Suomen suojelluilla 
alueilla luontotyypin laatu tosin lienee jonkin verran 
muiden metsien laatua parempi. Metsätalouden lisäk-
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si luontotyypin laatua on heikentänyt Etelä-Suomessa 
typpilaskeuma ja poronhoitoalueella porolaidunnus. 
Vaikka luontotyypin laatu on heikentynyt jo ennen 
1950-lukua, on heikentyminen ollut voimakkaampaa 
sen jälkeen. 
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
kuivahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.2).

5.4.2.3 

Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 4 - VU
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 1 2 - CR

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) mukaan luontotyypin kokonaispin-
ta-ala on 289 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 32 km2 

ja Pohjois-Suomen 257 km2. Vuoden 1956 kokonaispin-
ta-ala oli 1 232 km2, josta Etelä-Suomessa 686 km2  ja 
Pohjois-Suomessa 540 km2.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on vähen-
tynyt viimeisten 50 vuoden aikana koko Suomessa 77 %. 
Etelä-Suomessa määrä on vähentynyt 95 % ja Pohjois-
Suomessa 52 %. Pohjois-Suomessa luontotyypin määrä 
on kuitenkin alkanut lisääntyä, vaikka Etelä-Suomessa 
kehitys on pysynyt ennallaan.

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 11 m3/ha, jos-
ta 1,0 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa lahopuuta on 
4,3 m3/ha, josta 0,7 m3/ha on järeää. Pohjois-Suomessa 
kuollutta puuta on keskimäärin 11,8 m3/ha, josta järeää 
on 1,0 m3/ha. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 41 km2 
(14 %), joka kaikki sijaitsee Pohjois-Suomessa (16 % kai-
kista ko. luontotyypin Pohjois-Suomen metsistä). VMI-
aineistoon kuuluvista metsistä on ojitettu 7,3 %. Suurin 
osa luontotyypin metsistä on intensiivisen metsätalous-
toiminnan piirissä. Pohjois-Suomen suojelluilla alueilla 
luontotyypin laatu on kuitenkin Etelä-Suomen metsi-
en laatua parempi. Metsätalouden lisäksi luontotyypin 
laatua on heikentänyt Etelä-Suomessa typpilaskeuma ja 
poronhoitoalueella porolaidunnus. Vaikka luontotyypin 
laatu on heikentynyt jo ennen 1950-lukua, on heikenty-
minen ollut voimakkaampaa sen jälkeen. 
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
kuivahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.2).

5.4.2.4 

Keski-ikäiset sekapuustoiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 3 - EN
Pohjois-Suomi 2 3 y VU
Etelä-Suomi 1 3 - EN*

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  

982 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 507 km2 ja Poh-
jois-Suomen 474 km2. Vuonna 1956 kokonaispinta-ala oli  
6 733 km2, josta Etelä-Suomessa 4 970 km2 ja Pohjois-
Suomessa 1 760 km2.
Arvioinnin perusteet: 1950-luvulta lähtien luontotyypin 
määrä on vähentynyt koko maassa 85 %. Etelä-Suomessa 
määrä on vähentynyt 90 % ja Pohjois-Suomessa 73 %. 
Vaikka luontotyypin pinta-ala on Etelä-Suomessa hieman 
Pohjois-Suomen pinta-alaa suurempi, katsottiin asiantun-
tija-arviona Pohjois-Suomen tilanteen kuvaavan parem-
min tyypin määrällistä uhanalaisuutta koko maassa.

Kuolleen puun tilavuus on keskimäärin 6,6 m3/ha, 
josta 1,2 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puu-
ta on 4,3 m3/ha, josta 1,0 m3/ha järeää. Pohjois-Suomessa 
vastaavat luvut ovat 9,1 m3/ha ja 1,3 m3/ha. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 82 km2 
(8,4 %). Etelä-Suomessa luontotyypin osuus suojelu-
alueilla on 4 km2 (0,8 %) ja Pohjois-Suomessa 79 km2  
(17 %). VMI-aineistoon kuuluvista metsistä on ojitettu  
11 %. Suurin osa luontotyypin metsistä on intensiivisen 
metsätaloustoiminnan piirissä. Pohjois-Suomen suojel-
luilla alueilla luontotyypin laatu on kuitenkin hieman Ete-
lä-Suomen metsien laatua parempi. Metsätalouden lisäksi 
luontotyypin laatua on heikentänyt Etelä-Suomessa typ-
pilaskeuma ja poronhoitoalueella porolaidunnus. Vaikka 
luontotyypin laatu on heikentynyt jo ennen 1950-lukua, 
on heikentyminen ollut voimakkaampaa sen jälkeen. 
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
kuivahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.2).

5.4.3 

Vanhat kuivahkot kankaat

Luonnehdinta: Vanhojen kuivahkojen kankaiden iän 
määrittely vaihtelee alueittain ja puulajeittain. Män-
tyvaltaiset ja sekapuustoiset vanhat metsät ovat ete-
läisessä Suomessa 117−180-vuotiaita, Pohjois-Pohjan-
maalla ja Kainuussa 143−220-vuotiaita, Koillismaalla 
ja Etelä-Lapissa 156−240-vuotiaita, Keski-Lapissa 
169−260-vuotiaita sekä Ylä-Lapissa ja suojametsäalu-
eella 182−280-vuotiaita. Kuusivaltaiset vanhat metsät 
ovat eteläisessä Suomessa 117−180-vuotiaita, Pohjois-
Pohjanmaalla ja Kainuussa 130−200-vuotiaita, Koillis-
maalla ja Etelä-Lapissa 143−220-vuotiaita, Keski-Lapissa 
169−260-vuotiaita sekä Ylä-Lapissa ja suojametsäalueel-
la 182−280-vuotiaita. Lehtipuuvaltaiset vanhat metsät 
ovat Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella 91−140-vuotiaita 
sekä Keski-Lapissa, Ylä-Lapissa ja suojametsäalueella 
104−160-vuotiaita.

Vanhojen metsien aluskasvillisuuden kenttä- ja poh-
jakerroksen lajisto on kuivahkojen kankaiden yleis-
kuvauksessa kuvatun kaltaista (luku 5.4). Kasvilajien 
runsaussuhteet riippuvat osaltaan puuston tiheydestä ja 
tilajakautumisesta sekä puulajista. Kuusi- ja lehtipuuval-
taisissa metsissä jäkäliä ja varpuja on niukemmin kuin 
männiköissä. Lehtipuuvaltaisissa metsissä heinämäisiä 
kasveja on runsaammin kuin männiköissä. Tuulenkaa-
tojen ylös nostamissa juuripaakuissa ja paakun alta pal-
jastuneissa kivennäismaalaikuissa tapahtuu niille omi-
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naista kasvillisuuden sukkessiota.
Luonnontilaisen vanhan metsän puusto on yleensä 

eri-ikäisrakenteista. Vallitsevana puulajina on useim-
miten mänty (Pinus sylvestris), mutta se voi olla myös 
kuusi (Picea abies), hieskoivu (Betula pubescens) tai joskus 
harvoin rauduskoivu (B. pendula) tai haapa (Populus tre
mula). Myös sekametsät ovat tavallisia.

Puuston lisääntyneen kuolleisuuden seurauksena la-
hopuuston kokonaistilavuus on hieman suurempi kuin 
keski-ikäisissä metsissä. Suuri osa syntyvästä lahopuus-
ta on järeää mäntylahopuuta, joka lahoaa hitaasti. Pysty-
puukeloja on runsaasti. Luonnontilaisessa metsässä on 
pitkä lahopuujatkumo, jossa on myös osittain palanutta 
puuta. Pintakulot, jotka polttavat aluskasvillisuuden 
ja osan kangashumusta, mutta jättävät mäntypuuston 
henkiin, ovat luonnontilaisissa männiköissä tavallisia. 
Yksittäisten isojen puiden kaatuminen ja latvusaukkojen 
muodostuminen on kuusikoissa yleistä.
Maantieteellinen vaihtelu: Kuivahkoilla kankailla ta-
vataan eri puolilla maata seuraavia metsätyyppejä: ete-
läisessä Suomessa puolukkatyyppiä (VT), Pohjanmaal-
la ja Kainuussa variksenmarja-puolukkatyyppiä (EVT), 
Peräpohjolassa variksenmarja-mustikkatyyppiä (EMT) 
ja Metsä-Lapissa juolukka-variksenmarja-mustikkatyyp-
piä (UEMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Vanhat metsät 
syntyvät yleensä keski-ikäisistä kuivahkoista kangas-
metsistä luontaisen sukkession seurauksena. Sukkession 
edetessä niistä kehittyy edelleen ikivanhoja metsiä.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojär-
jestelmän perusteella vanhojen kuivahkojen kankaiden 
kokonaispinta-ala on 3 739 km2 (8,8 % kuivahkojen kan-
kaiden kokonaispinta-alasta). Metsät jakautuvat tarkas-
telualueittain siten, että Etelä-Suomessa pinta-ala on  
1 554 km2 (6,3 % kuivahkoista kankaista) ja Pohjois-Suo-
messa 2 178 km2 (12 % kuivahkoista kankaista). Vuo-
den 1956 pinta-ala oli 7 707 km2, josta Etelä-Suomessa  
1 627 km2  ja Pohjois-Suomessa 6 017 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähene-
minen, metsien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä 
laskeuma, metsien puulajisuhteiden muutokset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, met-
sien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä laskeuma, 
metsien puulajisuhteiden muutokset, ilmastonmuutos 
(kuusivaltaisissa).
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.4.3.1 

Vanhat mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 4 y NT
Pohjois-Suomi 3 4 y NT
Etelä-Suomi 3 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
3 432 km2, josta Etelä-Suomen tarkastelualueella on  

1 453 km2 ja Pohjois-Suomessa 1 968 km2. Vuonna 1956 
luontotyypin pinta-ala oli 4 701 km2, josta Etelä-Suomes-
sa oli 974 km2 ja Pohjois-Suomessa 3 708 km2.
Arvioinnin perusteet: Vanhat mäntyvaltaiset kuivah-
kojen kankaiden metsät ovat vähentyneet viimeisten 50 
vuoden aikana koko maassa 27 % ja Pohjois-Suomessa  
47 %. Osa tästä vähenemisestä lienee kuitenkin siir-
tymistä ikivanhoihin mäntyvaltaisiin kuivahkoihin 
kankaisiin, jotka ovat tarkastelujaksolla lisääntyneet. 
Etelä-Suomessa vanhojen mäntyvaltaisten kuivahko-
jen kankaiden määrä on aineiston mukaan lisääntynyt  
49 %. Etelä-Suomessakin luontotyypin määrä on kuiten-
kin vähentynyt ennen 1950-lukua, mikä vaikuttaa luon-
totyyppiin edelleen. Tämä on otettu huomioon asian-
tuntija-arviona tehdyssä Etelä-Suomen määrällisessä 
uhanalaisuusarviossa. Pohjois-Suomessa luontotyypin 
väheneminen on hidastunut, mikä on otettu huomioon 
uhanalaisuusarvion lievennyksenä. Toisaalta vähenemi-
nen ennen 1950-lukua vaikuttaa luontotyyppiin edel-
leen, minkä vuoksi Pohjois-Suomen uhanalaisuusarviota 
on korotettu.

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 18,1 m3/ha, jos-
ta 4,3 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta 
on 6,3 m3/ha, josta 1,4 m3/ha on järeää. Pohjois-Suo-
messa kuollutta puuta vastaavasti on 26,9 m3/ha, josta  
6,5 m3/ha on järeää. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla  
1 020 km2 (30 %). Etelä-Suomessa suojelualueilla on  
108 km2 (7,4 %) ja Pohjois-Suomessa 912 km2 (46 %). 
Ojitettuja luontotyypin pinta-alasta on yhteensä 53 km2 
(1,5 %). Pohjois-Suomessa merkittävä osuus pinta-alasta 
on metsätaloustoiminnan ulkopuolella, mikä on lisännyt 
metsien luonnontilaisen kaltaisia piirteitä. Porolaidun-
nus kuitenkin heikentää luontotyypin laatua Pohjois-
Suomessa. Etelä-Suomessa rehevöityminen on metsäta-
louden lisäksi heikentänyt luontotyypin laatua. 
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaa
liset mäntymetsät.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen kui-
vahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.3).

5.4.3.2 

Vanhat kuusivaltaiset kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 3 - EN*
Pohjois-Suomi 1 3 - EN*
Etelä-Suomi 1 2 - CR

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
163 km2, josta 37 km2 sijaitsee Etelä-Suomessa ja 126 km2 
Pohjois-Suomessa. Vuonna 1956 kokonaispinta-ala oli 
880 km2, josta Etelä-Suomessa oli 290 km2 ja Pohjois-
Suomessa 583 km2.
Arvioinnin perusteet: 1950-luvulta lähtien luontotyy-
pin pinta-ala on vähentynyt koko maassa 82 %. Etelä-
Suomessa määrä on vähentynyt 87 % ja Pohjois-Suo-
messa 78 %. Ennen 1950-lukua tapahtuneen määrälli-
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sen vähenemisen arvioitiin vaikuttavan luontotyyppiin 
edelleen, minkä vuoksi uhanalaisuusarviota on korotet-
tu Pohjois-Suomessa.

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 9,5 m3/ha, jos-
ta 5,5 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta 
on 2,9 m3/ha (järeää puuta ei aineistossa havaittu), ja 
Pohjois-Suomessa sitä on 11,4 m3/ha, josta 7,1 m3/ha 
on järeää. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 57 km2 
(35 %), joka sijaitsee VMI9-aineiston mukaan kokonaan 
Pohjois-Suomessa (45 % luontotyypin Pohjois-Suo-
messa sijaitsevasta pinta-alasta). Ojitettujen metsien 
pinta-ala on 6 km2 (3,7 %). Pohjois-Suomessa merkit-
tävä osuus pinta-alasta on metsätaloustoiminnan ul-
kopuolella, mikä on lisännyt metsien luonnontilaisen 
kaltaisia piirteitä. Porolaidunnus kuitenkin heikentää 
luontotyypin laatua Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa 
rehevöityminen on metsätalouden lisäksi heikentänyt 
luontotyypin laatua. Jo ennen 1950-lukua tapahtunut 
metsien pirstoutuminen vaikuttaa edelleen lajistoa 
heikentävästi, joten laadullista uhanalaisuusarviota 
on korotettu kaikilla alueilla.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen kui-
vahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.3).

5.4.3.3 

Vanhat lehtipuuvaltaiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 2 - CR
Pohjois-Suomi 1 - - CR
Etelä-Suomi 1 2 - CR

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojärjes-
telmän perusteella arvioitu kokonaispinta-ala on 18 km2. 
Metsistä 6 km2 sijaitsee Etelä-Suomen tarkastelualueella 
ja 12 km2 Pohjois-Suomessa. Vuoden 1956 kokonaispin-
ta-ala oli 228 km2, josta Etelä-Suomessa 57 km2 ja Pohjois-
Suomessa 169 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin pinta-ala on vähentynyt aineiston mukaan 
koko maassa 92 %. Etelä-Suomessa määrä on vähenty-
nyt aineiston mukaan 90 % ja Pohjois-Suomessa 93 %. 
Määrän vähenemisen arvioitiin hidastuneen viime aikoi-
na. Nykypinta-alat kuitenkin ovat niin pieniä, että niitä 
voi lähinnä käyttää määrän suuruusluokan arviointiin. 
Myös metsikön iän arviointi on vanhoissa lehtimetsissä 
hyvin epävarmaa. Nämä seikat huomioon ottaen mää-
rällisen vähenemisen arviointi perustui suurelta osin 
asiantuntija-arvioon.

Etelä-Suomessa kuollutta puuta on VMI9-aineiston 
mukaan keskimäärin 5,4 m3/ha, jossa ei esiinny järeää 
lahopuuta. Pohjois-Suomesta ei ollut käytettävissä laho-
puutietoja. Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 
4 km2, mikä perustuu Etelä-Suomen VMI9-aineiston tie-
toon. Aineistoon ei kuulu ojitettuja metsiä. Tässä esitet-
tävät määrälliset arviot ovat aineiston pienuuden vuoksi 
parhaimmillaankin vain suuntaa-antavia. 

Luontotyypin laatua on metsätalouden lisäksi hei-
kentänyt Etelä-Suomessa rehevöityminen. Jo ennen 
1950-lukua tapahtunut metsien pirstoutuminen vai-
kuttaa edelleen lajistoa heikentävästi, joten laadullista 
uhanalaisuusarviota on korotettu Etelä-Suomessa ja ko-
ko Suomessa. Luontotyypin laadusta Pohjois-Suomessa 
ei ole saatavissa tietoja, ja asiantuntija-arvio katsottiin 
epävarmaksi, joten vain määrällinen väheneminen on 
arvioitu Pohjois-Suomessa.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen kui-
vahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.3).

5.4.3.4 

Vanhat sekapuustoiset kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 3 - EN*
Pohjois-Suomi 1 4 - EN*
Etelä-Suomi 1 3 - EN*

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
130 km2, josta 58 km2 sijaitsee Etelä-Suomessa ja 72 km2 
Pohjois-Suomessa. Vuonna 1956 kokonaispinta-ala oli  
1 898 km2, josta Etelä-Suomessa 306 km2 ja Pohjois-Suo-
messa 1 557 km2.
Arvioinnin perusteet: Viiden viime vuosikymmenen 
aikana luontotyypin pinta-ala on vähentynyt koko maas-
sa 93 %. Etelä-Suomessa pinta-ala on vähentynyt 81 % ja 
Pohjois-Suomessa 95 %. Kehityksen arvioitiin jatkuneen 
ennallaan.

Kuolleen puun tilavuus on keskimäärin 24,3 m3/ha, 
josta 8,8 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puu-
ta on 10,0 m3/ha, josta 0,1 m3/ha on järeää. Pohjois-Suo-
messa kuollutta puuta on 35,9 m3/ha, josta 15,8 m3/ha 
on järeää. Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 
41 km2 (32 %), josta Etelä-Suomessa 13 km2 (22 %) ja 
Pohjois-Suomessa 28 km2 (39 %). Ojitettuja metsiköitä 
ei VMI9-aineistossa ole.

Lahopuun määrä on suuri varsinkin Pohjois-Suo-
messa, missä järeää lahopuutakin on paljon. Suojeltujen 
metsien osuus on merkittävä etenkin Pohjois-Suomessa. 
Porolaidunnus kuitenkin heikentää luontotyypin laatua 
Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa rehevöityminen on 
metsätalouden lisäksi heikentänyt luontotyypin laatua. 
Laadullisia uhanalaisuusarvioita on korotettu kaikilla 
alueilla, koska ennen 1950-lukua tapahtuneiden muu-
tosten katsottiin vaikuttavan edelleen lajistoon.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen kui-
vahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.3).

5.4.4 

Ikivanhat kuivahkot kankaat

Luonnehdinta: Ikivanhojen kuivahkojen kankaiden 
iälle määritelty alaraja vaihtelee alueittain ja puulajeit-
tain. Mäntyvaltaisissa ja sekapuustoisissa metsissä se on 
eteläisessä Suomessa 180 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa 220 vuotta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 
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Taulukoiden ja karttojen selitteet takasisäkannessa

M
etsät

240 vuotta, Keski-Lapissa 260 vuotta sekä Ylä-Lapissa 
ja suojametsäalueella 280 vuotta. Kuusikoissa ikäraja on 
eteläisessä Suomessa 180 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa 200 vuotta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 
220 vuotta, Keski-Lapissa 260 vuotta sekä Ylä-Lapissa ja 
suojametsäalueella 280 vuotta. Ikivanhojen lehtipuuval-
taisten metsien iän alaraja on Etelä-Lappiin ulottuvalla 
alueella 140 vuotta ja Keski-Lapissa, Ylä-Lapissa ja suo-
jametsäalueella 160 vuotta. 

Kenttä- ja pohjakerroksen lajisto on kuivahkojen 
kankaiden yleiskuvauksessa esitetyn kaltainen (luku 
5.4). Sammal- ja jäkälälajien runsaussuhteet ja varpujen 
määrä riippuvat puuston tiheydestä ja aukkoisuudesta 
sekä puulajista. Kuusi- ja lehtipuuvaltaisissa metsissä 
jäkäliä ja varpuja on niukemmin kuin männiköissä. 
Lehtipuuvaltaisissa metsissä heiniä on enmmän kuin 
männiköissä. Tuulenkaatojen ylös nostamissa juuripaa-
kuissa ja paakun alta paljastuneissa kivennäismaalai-
kuissa tapahtuu niille ominaista kasvillisuuden suk-
kessiota.

Luonnontilaisen ikivanhan metsän puusto on eri-
ikäisrakenteista ja usein hyvinkin aukkoista. Vanhoihin 
metsiin verrattuna se on yleensä havupuuvaltaisempaa. 
Puustoon kuuluvat mm. mänty (Pinus sylvestris), kuusi 
(Picea abies), joskus myös hies- ja rauduskoivu (Betula 
pubescens, B. pendula) sekä haapa (Populus tremula).

Puuston hitaan lahoamisen seurauksena lahopuus-
ton kokonaistilavuus on jonkin verran suurempi kuin 
vanhoissa metsissä. Suuri osa syntyvästä lahopuusta 
on järeää mäntylahopuuta, joka lahoaa hitaasti. Pysty-
puukeloja on runsaasti. Luonnontilaisessa metsässä on 
pitkä lahopuujatkumo, jossa on myös osittain palanutta 
puuta. Pintakulot, jotka polttavat aluskasvillisuuden 
ja osan kangashumusta, mutta jättävät mäntypuuston 
henkiin, ovat luonnontilaisissa männiköissä tavallisia. 
Yksittäisten isojen puiden kaatuminen ja latvusaukkojen 
muodostuminen on kuusikoissa yleistä.
Maantieteellinen vaihtelu: Kuivahkoilla kankailla ta-
vataan eri puolilla maata seuraavia metsätyyppejä: ete-
läisessä Suomessa puolukkatyyppiä (VT), Pohjanmaal-
la ja Kainuussa variksenmarja-puolukkatyyppiä (EVT), 
Peräpohjolassa variksenmarja-mustikkatyyppiä (EMT) 
ja Metsä-Lapissa juolukka-variksenmarja-mustikkatyyp-
piä (UEMT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuivahkojen 
kankaiden ikivanhat metsät syntyvät vanhoista kuivah-
koista kangasmetsistä luontaisen sukkession seurauk-
sena. Ikivanha metsä siirtyy jälleen nuorten metsien 
luokkaan häiriön kuten voimakkaan metsäpalon seu-
rauksena.
Esiintyminen: Esiintyy alueellisesti painottuneesti 
Etelä-Suomessa ja tasaisemmin Pohjois-Suomessa. Val-
takunnan metsien yhdeksännen inventoinnin (VMI9) 
ja Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän perusteella 
ikivanhojen kuivahkojen kankaiden kokonaispinta-ala 
on 853 km2 (2,0 % kaikista kuivahkon kankaan metsistä). 
Nämä metsät sijaitsevat pääosin Pohjois-Suomessa, jossa 
niitä on 784 km2 (4,3 %). Etelä-Suomen osuus on 69 km2 
(0,3 %). Vuonna 1956 kuivahkojen ikivanhojen metsien 
pinta-ala oli 591 km2, josta Etelä-Suomessa 103 km2 ja 

Pohjois-Suomessa 483 km2. On kuitenkin huomattava, 
että tämän ikäisissä metsissä metsikön iän määrittämi-
nen on jo melko epävarmaa. Ei ole myöskään tiedossa, 
kuinka tarkkoihin iänmäärityksiin vanhimmissa metsis-
sä pyrittiin VMI1:n ja VMI5:n aikana.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähene-
minen, metsien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä 
laskeuma, metsien puulajisuhteiden muutokset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, met-
sien ikärakenteen muutokset, rehevöittävä laskeuma, 
metsien puulajisuhteiden muutokset, ilmastonmuutos 
(kuusivaltaisissa).
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.4.4.1 

Ikivanhat mäntyvaltaiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 y LC
Etelä-Suomi 4 4 - NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on  
796 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 62 km2 ja Poh-
jois-Suomen osuus 733 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli  
406 km2, josta Pohjois-Suomessa oli 330 km2 ja Etelä-Suo-
messa 74 km2. On kuitenkin huomattava, että tämän ikäi-
sissä metsissä metsikön iän määrittäminen on jo melko 
epävarmaa. Ei ole myöskään tiedossa, kuinka tarkkoihin 
iänmäärityksiin vanhimmissa metsissä pyrittiin VMI1:n 
ja VMI5:n aikana.
Arvioinnin perusteet: VMI-tulosten perusteella luon-
totyypin pinta-ala on vähentynyt viimeisten 50 vuoden 
aikana Etelä-Suomessa 16 %. Pohjois-Suomessa ja ko-
ko maassa luontotyypin pinta-ala on kasvanut. Tämän 
ikäisten metsien iänmäärityksen epävarmuus huomioon 
ottaen voidaan sanoa, että ainakaan suurta vähentymis-
tä luontotyypin pinta-alassa ei ole tapahtunut. Luon-
totyypin määrällistä uhanalaisuusarviota on kuitenkin 
korotettu kaikilla alueilla, koska ennen 1950-lukua ta-
pahtuneen vähenemisen katsottiin vaikuttavan edelleen 
luontotyyppiin.

Kuolleen puun määrä on nykyisellään keskimäärin 
29,8 m3/ha, josta 6,6 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa 
kuollutta puuta on 41,1 m3/ha, josta 10,1 m3/ha on jä-
reää. Pohjois-Suomessa kuollutta puuta on 28,9 m3/ha, 
josta 6,3 m3/ha on järeää. Luontotyypin metsiköistä on 
suojelualueilla 382 km2 (48 % kaikista luontotyypin met-
sistä), josta Etelä-Suomessa 28 km2 (45 %) ja Pohjois-
Suomessa 353 km2 (48 %). Kaikki aineiston metsät ovat 
ojittamattomia.

Koska lahopuun määrä on suuri sekä Etelä- että Poh-
jois Suomessa ja merkittävä määrä metsistä on suojelu-
alueella, on todennäköistä, että suurella osalla luonto-
tyypin pinta-alasta on luonnontilaisen metsän piirteitä. 
Ennen 1950-lukua tapahtuneen heikkenemisen katsottiin 
kuitenkin vaikuttavan lajistoon edelleen, minkä vuoksi 
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laadullisen uhanalaisuuden arviota korotettiin sekä Ete-
lä- että Pohjois-Suomessa.
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaa
liset mäntymetsät.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen kui-
vahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.4).

5.4.4.2 

Ikivanhat kuusivaltaiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 1 4 - EN*

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen 
inventoinnin (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotieto-
järjestelmän mukaan kokonaispinta-ala on 46 km2, 
josta Etelä-Suomessa on n. 4 km2 ja Pohjois-Suomessa  
43 km2. Vuoden 1956 arvioitu pinta-ala on 30 km2, josta 
Etelä-Suomessa n. 5 km2 ja Pohjois-Suomessa 25 km2. 
On kuitenkin huomattava, että tämän ikäisissä metsissä 
metsikön iän määrittäminen on jo melko epävarmaa. Ei 
ole myöskään tiedossa, kuinka tarkkoihin iänmäärityk-
siin vanhimmissa metsissä pyrittiin VMI1:n ja VMI5:n 
aikana. Pienissä pinta-aloissa myös otantavirheen mer-
kitys korostuu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin pinta-alan suu-
ruusluokka on aineiston mukaan pysynyt viimeiset 50 
vuotta Etelä-Suomessa ennallaan. Pinta-alat ovat kuiten-
kin niin pieniä, että Etelä-Suomen arvio on tehty asian-
tuntija-arviona. Pohjois-Suomessa ja koko Suomessa 
luontotyypin pinta-alan arvioidaan kasvaneen. Metsi-
kön iän määrityksen vaikeus ja otantavirhe huomioon 
ottaen voidaan arvioida, ettei luontotyypin pinta-alassa 
ole tapahtunut Pohjois-Suomessa ainakaan suurta vä-
henemistä.

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 58,9 m3/ha, josta 
36,7 m3/ha järeää. Etelä-Suomessa lahopuuta on 20,0 m3/
ha, josta järeää 16,8 m3/ha. Pohjois-Suomessa lahopuuta 
on keskimäärin 62,1 m3/ha, josta 38,3 m3/ha järeää. 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 32 km2 
(70 %). Etelä-Suomessa kaikki aineistossa olleet met-
siköt ovat suojelualueilla (4 km2) ja Pohjois-Suomessa  
28 km2 (65 %). Ojitettuja metsiköitä ei aineistossa ole. 
Tässä esitetyt määrälliset tiedot perustuvat hyvin pie-
neen koealamäärään, mutta niitä on käytetty antamaan 
suuntaa luontotyypin laadusta.

Koska lahopuun määrä on varsin suuri sekä Etelä- 
että Pohjois Suomessa ja suurin osa metsistä on suo-
jelualueella, on todennäköistä, että suurimmalla osalla 
luontotyypin pinta-alasta on runsaasti luonnontilaisen 
metsän piirteitä. Ennen 1950-lukua tapahtuneen heikke-
nemisen katsottiin kuitenkin vaikuttavan lajistoon edel-
leen, minkä vuoksi laadullisen uhanalaisuuden arviota 
korotettiin kaikilla alueilla.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen kui-
vahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.4).

5.4.4.3 

Ikivanhat lehtipuuvaltaiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 - h CR
Pohjois-Suomi 1 - h CR
Etelä-Suomi 1 - h CR

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännessä in-
ventoinnissa (VMI9) ei ole havaittu tätä luontotyyppiä. 
Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän mukaan luon-
totyyppiä on koko maassa 1,1 km2. Se sijaitsee lähes ko-
konaisuudessaan Pohjois-Suomessa, sillä Etelä-Suomen 
alueelta sitä on havaittu vain 0,003 km2:n (0,3 ha) verran. 
Vuoden 1956 arvioitu pinta-ala oli 12 km2, josta 9 km2  
oli Etelä- ja 2 km2 Pohjois-Suomen alueella. Tuloksia 
tarkasteltaessa on huomattava, että näin iäkkäissä leh-
tipuuvaltaisissa metsissä metsikön iän määrittäminen 
on hyvin epävarmaa. Ei ole myöskään tiedossa, kuinka 
tarkkoihin iänmäärityksiin vanhimmissa metsissä py-
rittiin VMI1:n ja VMI5:n aikana. Pienissä pinta-aloissa 
myös VMI-tulosten otantavirheen merkitys korostuu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on hyvin niukka 
ja sellaisena äärimmäisen uhanalainen. Luontotyypin 
laadusta ei ole käytettävissä tietoja, joten uhanalaisuus 
on arvioitu nykyisen pinta-alan perusteella asiantuntija-
arviona.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen kui-
vahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.4).

5.4.4.4 

Ikivanhat sekapuustoiset  
kuivahkot kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 4 - EN*
Pohjois-Suomi 1 4 - EN*
Etelä-Suomi 1 4 - EN*

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen in-
ventoinnin (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojär-
jestelmän mukaan luontotyypin kokonaispinta-ala on  
10 km2, josta Etelä-Suomen osuus on 3 km2 ja Pohjois-
Suomen osuus 7 km2. Vuonna 1956 kokonaispinta-alan 
arvio oli VMI-tulosten mukaan 143 km2, josta Etelä-Suo-
messa 15 m2 ja Pohjois-Suomessa 126 km2. Tuloksia tar-
kasteltaessa on huomattava, että näin vanhoissa metsissä 
metsikön iän määrittäminen on melko epävarmaa. Ei ole 
myöskään tiedossa, kuinka tarkkoihin iänmäärityksiin 
vanhimmissa metsissä pyrittiin VMI1:n ja VMI5:n aika-
na. Pienissä pinta-aloissa myös VMI-tulosten otantavir-
heen merkitys korostuu.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on hyvin niukka. 
Metsikön iän määrityksen epävarmuus ja pienen aineis-
ton otantavirheen suhteellinen suuruuskin huomioon 
ottaen voidaan arvioida, että luontotyypin pinta-ala on 
viimeisten 50 vuoden aikana huomattavasti vähentynyt 
sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa ja siten koko maassa. 

Kuolleen puun tilavuus on keskimäärin 58,9 m3/ha, 
josta 22,5 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta 
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puuta on keskimäärin 14,3 m3/ha (järeää ei aineistos- 
sa ole) ja Pohjois-Suomessa 76,8 m3/ha (järeää  
31,5 m3/ha). 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 7 km2  
(70 %), jotka kaikki ovat Pohjois-Suomessa (kaikki aineis-
tossa olleet Pohjois-Suomen metsiköt). On todennäköis-
tä, etteivät tämän ikäiset sekametsät ole Etelä-Suomes-
sakaan olleet kovin intensiivisen metsätaloustoiminnan 
kohteina. Tässä esitetyt määrälliset tiedot perustuvat 
hyvin pieneen koealamäärään, mutta niitä on käytetty 
antamaan suuntaa luontotyypin laadusta.

Lahopuun määrä on varsinkin Pohjois-Suomessa 
varsin suuri, ja muu luontotyypin laatu arvioitiin hy-
väksi sekä Etelä- että Pohjois Suomessa. Ennen 1950-
lukua tapahtuneen heikkenemisen katsottiin kuitenkin 
vaikuttavan lajistoon edelleen, minkä vuoksi laadullisen 
uhanalaisuuden arviota korotettiin kaikilla alueilla.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen kui-
vahkojen kankaiden yleiskuvausta (luku 5.4.4).

5.5 

Kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 3 y NT
Pohjois-Suomi 4 3 y NT
Etelä-Suomi 3 2 y VU

Luonnehdinta: Kuivat kankaat sijaitsevat pääosin la-
jittuneilla hiekkamailla kuten mäkien rinteillä. Laajoja 
kuivien kankaiden alueita on myös harjujen ja deltamuo-
dostumien yhteydessä. Maannos on podsolimaannos. 
Humuskerros on ohut ja heikosti maatunut, ja humus 
on hapanta kangashumusta (pH noin 3,7). Koko Suomes-
sa kuivia kankaita on 3,3 % kivennäismaan pinta-alas-
ta VMI9:n mukaan. Niitä on lähes yhtä paljon Etelä- ja 
Pohjois-Suomen tarkastelualueilla.

Pohjakerroksessa sammalista on vallitsevana lajina 
seinäsammal (Pleurozium schreberi). Muita yleisiä, mut-
ta selvästi niukempina esiintyviä lajeja ovat kangas- ja 
kivikynsisammal (Dicranum polysetum, Dicranum scopa
rium). Jäkälistä yleisimmät ovat valko- ja harmaaporon-
jäkälä (Cladonia arbuscula, C. rangiferina). Etelä-Suomen 
tarkastelualueella sammalten (lähinnä seinäsammalen) 
peittävyys on suurempi kuin jäkälien, kun taas Pohjois-
Suomessa runsaussuhteet ovat päinvastaiset.

Kenttäkerroksessa varpujen kokonaispeittävyys on 
lähes yhtä suuri kuin kuivahkoilla kankailla. Kuivilla 
kankailla yleisin varpu on kanerva (Calluna vulgaris). 
Muita yleisiä ovat puolukka (Vaccinium vitisidaea) ja 
variksenmarja (Empetrum nigrum). Heinämäisiä kasveja 
(heinät, sarat) esiintyy niukasti. Yleisin on metsälauha 
(Deschampsia flexuosa). Heinämäisten kasvien peittävyys 
pienenee pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle siirryttäessä. 
Ruohoja esiintyy niin ikään niukasti, yleisimpänä mai-
tohorsma (Epilobium angustifolium).

Pensaskerros on niukka. Yleisiä ovat havu- ja leh-
tipuiden taimet sekä pienikasvuinen kataja (Juniperus 
communis). Yleisin puulaji on mänty (Pinus sylvestris). 

Selvästi niukempina esiintyvät hies- ja rauduskoivu (Be
tula pubescens, B. pendula) sekä kuusi (Picea abies).

Luontaisina kehittyneissä metsissä uuden puusuku-
polven syntyä edeltää yleensä metsäpalo, joka tappaa 
tai vaurioittaa osan puustosta. Suurimmat männyt säi-
lyvät yleensä hengissä. Palojen vaurioittamia puita kuo-
lee harvakseltaan. Uudistuminen on nopeampaa pin-
takulojen jälkeen, jolloin uudet taimet yhdessä palosta 
selvinneiden puiden kanssa muodostavat muutamasta 
puuikäluokasta koostuvan kohorttirakenteen. Uudistu-
mista voi tapahtua myös pienissä latvusaukoissa ilman 
tulen vaikutusta. Luonnontilaisessa metsässä on yleensä 
samanaikaisesti useita eri puusukupolvia, jotka muodos-
tavat katkeamattoman jatkumon. 

Pääosin puuston järeytymisen ja lisääntyneen kuol-
leisuuden vuoksi kuolleen puuston kokonaistilavuus on 
nuorissa metsissä suurempi kuin useissa muissa ikäluo-
kissa. Kuolleen puuston tilavuus on luonnontilaisissa 
nuorissa metsissä Etelä-Suomessa vähintään 100 m3/ha 
ja Pohjois-Suomessa (pohjoisboreaalinen vyöhyke) vä-
hintään 50 m3/ha. Etelä-Suomen keski-ikäisissä, van-
hoissa ja ikivanhoissa luonnontilaisissa metsissä kuol-
lutta puuta on vähintään 50 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 
vähintään 25 m3/ha. Rehevimpiin metsiin verrattuna 
puuston lahoaminen on hidasta.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkastelu-
alueella esiintyy seuraavia kuivan kankaan metsäkas-
villisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuuluvat kaner-
vatyyppiin (CT). Pohjanmaan–Kainuun alueella kuivat 
kankaat ovat pääasiassa variksenmarja-kanervatyyppiä 
(ECT). 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola) kuivat kankaat kuuluvat mustikka-kanerva-jä-
kälätyyppiin (MCClT) tai varpu-jäkälätyyppiin (ErClT). 
Metsä-Lapissa kuivat kankaat ovat pääasiassa juolukka-
puolukka-variksenmarjatyyppiä (UVET).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuivat kankaat 
rajautuvat karummassa päässä karukkokankaisiin ja re-
hevässä kuivahkoihin kankaisiin.

Esiintyminen: Kuivia kankaita esiintyy 
koko maassa, mutta suhteellisesti enem-
män Pohjois- kuin Etelä-Suomen tar-
kastelualueella. VMI9:n ja Metsähalli-
tuksen kuviotietojärjestelmän mukaan 
kuivien kankaiden kokonaispinta-ala 
on 5 105 km2. Etelä-Suomessa kuivia 
kankaita on yhteensä 2 595 km2 ja Poh-

jois-Suomessa 2 510 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli val-
takunnan metsien inventointitietojen (VMI1, VMI5, 
VMI9) perusteella laskettuna 6 033 km2, josta Etelä-Suo-
men osuus oli 3 356 km2 ja Pohjois-Suomen 2 677 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähene-
minen, rehevöittävä laskeuma, ylilaidunnus (lähinnä 
porot), metsien ikärakenteen muutokset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, rehe-
vöittävä laskeuma, ylilaidunnus (lähinnä porot), metsien 
ikärakenteen muutokset, ilmastonmuutos.
Arvioinnin perusteet: Valtakunnan metsien inventoin-
tiaineistojen (VMI1, VMI5, VMI9) ja Metsähallituksen 
kuviotietojärjestelmän perusteella kuivien kankaiden 
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kokonaismäärä maassamme on vähentynyt viiden-
kymmen vuoden aikana 15 % (6 033 km2 é 5 105 km2). 
Muutos on ollut voimakkainta Etelä-Suomessa, jossa 
kuivien kankaiden määrä on vähentynyt 23 % (3 356 km2 

é 2 595 km2). Pohjois-Suomessa määrä on vähentynyt  
6,2 % (2 677 km2 é 2 510 km2). VMI9 -aineistossa puut-
tomia, äskettäin hakattuja kuivia kankaita on yhteensä 
13 km2 (0,3 % kaikista kuivista kankaista), jotka kaik-
ki sijaitsevat Etelä-Suomen tarkastelualueella. Nuoria 
metsiä on 1 478 km2 (29 % kaikista kuivista kankaista) ja 
keski-ikäisiä 2 843 km2 (56 %). Vanhempien ikäluokkien 
osuus on yhteensä 637 km2 (13 %), josta vanhoja metsiä 
on 385 km2 ja ikivanhoja 252 km2.

Metsätalouskäytön seurauksena kuolleessa puus-
tossa erityisesti järeä maapuu, kelot ja lehtilahopuu 
ovat vähentyneet kaikissa ikäluokissa. Kuolleen puun 
määrä on VMI9:n tulosten perusteella keskimäärin  
8,2 m3/ha, josta 1,8 m3/ha on järeää (yli 30 cm paksua). 
Etelä-Suomessa kuollutta puuta on selvästi vähemmän  
(2,9 m3/ha, josta 0,9 m3/ha järeää) kuin Pohjois-Suomessa  
(14,0 m3/ha, josta 2,9 m3/ha järeää). Luontotyypin metsi-
köistä on suojelualueilla 584 km2 (11 %). Etelä-Suomessa 
kuivia kankaita on suojelualueilla 41 km2 (1,6 %), Poh-
jois-Suomessa 543 km2 (22 %).

Kuivien kankaiden laatu on heikentynyt suurelta osin 
intensiivisen metsätalouden seurauksena. Luonnonmet-
sille tyypillisiä luontaisia häiriöitä on hyvin vähän. Met-
sänkäsittelyt näkyvät mm. lahopuun määrän vähemi-
senä. Rehevöityminen vähentää luontotyypin määrää. 
Puuston ikävaihtelun supistuminen vähentää kuivien 

kankaiden vanhojen ja ikivanhojen ikäluokkien määrää 
ja heikentää laatua. Ilmastonmuutos muuttaa ekosys-
teemin toimintaa. Päätehakkuut puolestaan ehkäisevät 
puuston ikääntymisen, ja myös muut hakkuut vähen-
tävät muodostuvan lahopuun määrää ja laatua. Edellä 
mainittujen toimenpiteiden seurauksena kookkaiden 
elävien ylispuiden ja lehtipuiden osuus on pienentynyt 
ja puusto tasaikäistynyt. 

Myös maanpinnan muokkaukset ovat heikentäneet 
ja tuhonneet luontotyyppiä. Maanpinnan muokkauk-
set muuttavat metsän pohja- ja kenttäkerroksen lajis-
toa. Muokkauksia on tehty erityisesti nuorissa (ikä 0−40 
vuotta) ikäluokissa. Pohjois-Suomessa porojen voimakas 
laidunnus kuluttaa erityisesti kenttä- ja pohjakeroksen 
kasvillisuutta, haittaa puuston (erityisesti lehtipuiden) 
uudistumista ja muuttaa ravinnekiertoa.

Vanhojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikka-
spesifisiä ja intensiivisen metsätalouden takia monet 
niistä ovat nykyään varsin harvalukuisia. Voimakkaim-
min lajistoon heijastuvat vanhojen metsien puute, puu-
lajimuutokset sekä lahopuun määrän ja laadun vähenty-
minen. Uusimman uhanalaisten lajien mietinnön (Rassi 
ym. 2001) mukaan kaikista Suomessa uhanalaisiksi luo-
kitelluista lajeista 144 (9,6 %) elää ensisijaisesti vanhoissa 
kangasmetsissä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat mäntyvaltaiset kuivat kankaat sisältyvät vas-
tuuluontotyyppiin pohjoisboreaaliset mäntymetsät.

Rokua, Vaala. Kuva: Timo Soininen
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5.5.1 

Nuoret kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 - VU
Pohjois-Suomi 5 3 - VU
Etelä-Suomi 5 2 y VU

Luonnehdinta: Kuivan kankaan nuorissa metsissä val-
tapuusto on alle 40-vuotiasta. Puusto on alkanut kehit-
tyä voimakkaan häiriön (luontaisen tai ei-luontaisen) 
jälkeen. Yleensä luonnontilaisen sukkession seuraukse-
na syntyneen nuoren metsän valtapuuston muodostaa 
mänty (Pinus sylvestris), mutta sekapuuna esiintyy myös 
lehtipuita kuten hies- ja rauduskoivua (Betula pubescens, 
B. pendula) sekä kuusta (Picea abies). 

Pohjakerros on kuivien kankaiden yleiskuvauksessa 
(luku 5.5) esitetyn kaltainen siten, että merkittävimmät 
erot ovat lajien välisissä runsaussuhteissa. Esimerkiksi 
kynsisammalien (Dicranum spp.) peittävyys on pienem-
pi kuin keski-ikäisissä ja vanhoissa metsissä.

Kenttäkerroksessa mustikan (Vaccinium myrtillus) 
peittävyys on pienimmillään verrattuna muiden ikä-
luokkien kuiviin kankaisiin. Kanervan (Calluna vulga
ris) peittävyys on sen sijaan suurin nuorissa ikäluokis-
sa. Heinien ja ruohojen peittävyydet ja lajimäärät eivät 
merkittävästi vaihtele eri ikäluokissa. Pensaskerros on 
kuivien kankaisen yleiskuvauksen kaltainen (luku 5.5).

Häiriön jälkeen kaarnakuoriaiset ja muut vastikään 
kuollutta havupuuta hyödyntävät lajit runsastuvat. Jos 
häiriö on aiheutunut metsäpalosta, nuori sukkessiovaihe 
tarjoaa hyvin lämpimän elinympäristön, joka on elin-
tärkeä monille hyönteislajeille. Myös kääpälajisto on 
luonnontilaisissa nuorissa metsissä runsas. Palon jälkeen 
avoimessa ympäristössä on useimmiten sekä vanhoja 
että uusia kuolleita runkoja, jotka tarjoavat erilaisia pien-
elinympäristöjä erityyppisille lajeille.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkastelu-
alueella esiintyy seuraavia kuivan kankaan metsäkas-
villisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuuluvat kaner-
vatyyppiin (CT). Pohjanmaan−Kainuun alueella kuivat 
kankaat ovat pääasiassa variksenmarja-kanervatyyppiä 
(ECT). 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola) kuivat kankaat kuuluvat mustikka-kanerva-jä-
kälätyyppiin (MCClT) tai varpu-jäkälätyyppiin (ErClT). 
Metsä-Lapissa kuivat kankaat ovat pääasiassa juolukka-
puolukka-variksenmarjatyyppiä (UVET).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Nuoret metsät 
syntyvät yleensä esimerkiksi metsäpalon tai myrsky-
tuhon tuloksena. Luontaisen sukkession seurauksena 
niistä kehittyy keski-ikäisiä metsiä.
Esiintyminen: VMI9:n mukaan nuorten kuivien kankai-
den kokonaispinta-ala Suomessa on 1 478 km2, josta Ete-
lä-Suomessa on 1 191 km2 ja Pohjois-Suomessa 287 km2. 
Vuoden 1956 pinta-ala oli 1 140 km2, josta Etelä-Suomen 
osuus oli 919 km2 ja Pohjois-Suomen 221 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, rehevöittävä laskeuma, ylilaidunnus (porot), met-
sien ikärakenteen muutokset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, rehe-

vöittävä laskeuma, ylilaidunnus (porot), metsien ikä-
rakenteen muutokset, ilmastonmuutos.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
nuorten kuivien kankaiden määrä on vähentynyt hie-
man yli 20 %. Alueellisesti tarkasteltuna Etelä-Suomen 
muutos on 20 % ja Pohjois-Suomen hieman yli 20 %.

Luontotyypin määrä on pienentynyt lähinnä typpi-
laskeuman ja ilmaston muutoksen aiheuttaman metsien 
rehevöitymisen seurauksena. Pohjois-Suomessa määrän 
arviointia vaikeuttaa se, että porot syövät luontotyypille 
ominaisen jäkäläkasvuston niin tarkoin, että luontotyy-
pin määritys vaikeutuu. Pohjois-Suomessa määrällistä 
uhanalaisuusarviota on lievennetty asiantuntija-arviona 
tunnistettavuusongelman perusteella olettaen, että ny-
kyinen määrä on VMI:n pinta-alaa suurempi.

Nykyisellään luontaisia häiriöitä on vähän ja met-
sät ovat pääosin intensiivisessä metsätalouskäytössä. 
Kuolleen puun määrä on VMI9:n mukaan keskimäärin  
5,3 m3/ha, josta 1,1 m3/ha on järeää. Etelä-Suomes-
sa kuollutta puuta on vähemmän (3,2 m3/ha, josta  
1,4 m3/ha järeää) kuin Pohjois-Suomessa (14,4 m3/ha, 
ei havaittu järeää). 

Luontotyypin metsiköistä on suojelualueilla 20 km2 
(1,4 %), josta 13 km2 Etelä-Suomessa ja 7 km2 Poh-
jois-Suomessa. Maanpintaa on muokattu yhteensä  
515 km2:n alalla. Etelä-Suomessa muokkauksia on tehty 
481 km2:lla (19 %), ja Pohjois-Suomessa vastaava luku 
on 34 km2 (1,4 %) alalla. Pääosa (498 km2) on kevyt-
tä muokkausta. Vähemmässä määrin on tehty myös 
raskasta muokkausta (auraus) sekä kulotusta/kevyttä 
muokkausta.

Uhanalaisuuden kokonaisarviota on Etelä-Suomen 
tarkastelualueella lievennetty luontotyypin yleisyyden 
perusteella. Kokonaisarvioon on merkittävästi vaikut-
tanut metsien laadun heikkeneminen. Valtaosa nuorista 
metsistä on metsätalouskäytössä, mistä johtuen niiden 
laadulliset tekijät ovat luonnontilaisesti kehittyneeseen 
metsään verrattuna olennaisesti heikentyneet. Heikke-
neminen näkyy muun muassa kuolleen puun määrässä 
ja laadussa (niukasti järeää kuollutta puuta). Etelä-Suo-
messa laatua heikentävät myös maanpinnan muokka-
ukset ja ojitukset.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.5.2 

Keski-ikäiset kuivat kankaat

Luonnehdinta: Keski-ikäisten metsien alaikärajaksi on 
määritelty koko Suomessa 40 vuotta. Keski-ikäisten ja 
vanhojen kuivien kankaiden välinen ikäraja sen sijaan 
vaihtelee alueittain ja puulajeittain. Lehtimetsissä se on 
eteläisessä Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuus-
sa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 101 vuotta sekä Kes-
ki-Lapissa ja Ylä-Lapissa 115 vuotta. Kuusi-, mänty- ja 
sekametsissä ikäraja on eteläisessä Suomessa 143 vuotta 
sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Koillismaalla ja 
Etelä-Lapissa 169 vuotta. Keski-Lapissa ikäräja on 183 ja 
Ylä-Lapissa 195 vuotta. 
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Pohjakerros on kuivien kankaiden yleiskuvauksessa 
esitetyn kaltainen (luku 5.5). Kenttäkerroksessa var-
pujen peittävyys on kutakuinkin sama kuin nuorissa 
ikäluokissa. Heinämäisten kasvien kokonaispeittävyys 
on hieman pienempi kuin nuorissa ikäluokissa. Niu-
kempi laji on mm. metsälauha (Deschampsia flexuosa). 
Ruohojen peittävyys ja lajimäärä on nuorten metsien 
kaltainen. 

Lehtimetsissä varpujen peittävyys on valoisuudesta 
johtuen pienempi kuin mäntyvaltaisissa metsissä, ja aito-
sammalien (Bryales) peittävyys on mäntyvaltaisia metsiä 
selvästi suurempi. Suurimmat erot ovat seinäsammalen 
(Pleurozium schreberi) ja kivikynsisammalen (Dicranum 
scoparium) peittävyyksissä. Ne ovat lehtipuuvaltaisis-
sa metsissä selvästi muita vastaavan ikäluokan metsiä 
yleisempiä.

Luontaisesti syntyneen keski-ikäisen kuivan kankaan 
puusto on yleensä mäntyvaltaista (Pinus sylvestris). Puus-
tossa on niukasti hies- ja rauduskoivua (Betula pubescens, 
B. pendula) sekä kuusta (Picea abies).

Keski-ikäisissä kuivien kankaiden metsissä puuston 
itseharveneminen tuottaa etupäässä riukumaista män-
tylahopuuta. Tällaista puuta hyödyntävät lajit runsas-
tuvat, mutta valoa ja lämpöä vaativia lajeja on melko 
niukasti. Lahopuulajiston kannalta tärkeämmässä ase-
massa ovat vanhat ja järeät lahopuut, jotka lahoavat 
karukkokankaalla hyvin hitaasti. Tällainen lahopuusto 
pitää yllä suurta määrää nykyisin harvinaisia kääpä-
lajeja.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkastelu-
alueella esiintyy seuraavia kuivan kankaan metsäkas-
villisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuuluvat kaner-
vatyyppiin (CT). Pohjanmaan−Kainuun alueella kuivat 
kankaat ovat pääasiassa variksenmarja-kanervatyyppiä 
(ECT). 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola) kuivat kankaat kuuluvat mustikka-kanerva- 
jäkälätyyppiin (MCClT) tai varpu-jäkälätyyppiin  
(ErClT). Metsä-Lapissa kuivat kankaat ovat pääasiassa 
juolukka-puolukka-variksenmarjatyyppiä (UVET).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Metsät synty-
vät luontaisen sukkession kautta nuorista kuivista kan-
gasmetsistä. Luontaisen sukkession seurauksena niistä 
kehittyy vanhoja metsiä.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien inventointiaineis-
tojen (VMI1, VMI5, VMI9) ja Metsähallituksen kuviotie-
tojärjestelmän perusteella keski-ikäisten kuivien kankai-
den kokonaispinta-ala on 2 969 km2, josta on Etelä-Suo-
messa 1 335 km2 ja Pohjois-Suomessa 1 634 km2. Vuoden 
1956 pinta-ala oli 3 966 km2, josta Etelä-Suomen osuus oli  
2 347 km2 ja Pohjois-Suomen 1 619 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, rehevöittävä laskeuma, ylilaidunnus (porot), metsi-
en ikärakenteen muutokset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, rehe-
vöittävä laskeuma, ylilaidunnus (porot), metsien ikära-
kenteen muutokset, ilmastonmuutos.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).

5.5.2.1 

Keski-ikäiset mäntyvaltaiset  
kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 3 y NT
Pohjois-Suomi 5 4 - NT
Etelä-Suomi 3 3 y NT

Esiintyminen: Valtakunnan metsien yhdeksännen inven-
toinnin (VMI9) mukaan kokonaispinta-ala on 2   760   km2, 
josta on Etelä-Suomessa 1 284 km2 ja Pohjois-Suomessa 
1 476 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 3   739   km2, josta 
Etelä-Suomen osuus oli 2   172   km2 ja Pohjois-Suomen 
1 563 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
keski-ikäisten mäntyvaltaisten kuivien kankaiden mää-
rä on vähentynyt noin 25 %. Etelä-Suomen muutos on 
suurempi (32 %) kuin Pohjois-Suomen (18 %).

Luontotyypin määrä on pienentynyt typpilaskeuman 
ja ilmaston muutoksen aiheuttaman metsien rehevöi-
tymisen seurauksena. Määrän muutokseen vaikuttaa 
osaltaan myös se, että porojen ylilaidunnuksesta johtu-
va jäkälien niukkuus heikentää luontotyypin tunnistet-
tavuutta Pohjois-Suomessa. Tähän perustuen Pohjois-
Suomen määrällistä uhanalaisuusarviota on lievennetty 
asiantuntija-arviona.

Luontotyypin metsistä valtaosa on tavanomaises-
sa metsätalouskäytössä, minkä takia erityisesti Etelä- 
Suomessa on luonnontilaisia metsiä hyvin vähän. 
Kuolleen puun määrä on VMI9:n tulosten perusteel-
la keskimäärin 8,1 m3/ha, josta 2,1 m3/ha on järeää. 
Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 2,9 m3/ha, josta  
0,5 m3/ha on järeää. Pohjois-Suomessa kuollutta puuta on  
12,8 m3/ha, josta 3,6 m3/ha järeää. Metsiköistä on 
suojelualueilla 273 km2 (9,9 %), joka pääosin Pohjois-
Suomessa. VMI-aineistoon kuuluvista metsistä on 
pienellä osalla (8 km2, 0,28 %) tehty kevyt tai raskas 
muokkaus.

Uhanalaisuuden kokonaisarviota on lievennetty Ete-
lä-Suomen ja koko Suomen osalta luontotyypin yleisyy-
den perusteella.
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaa
liset mäntymetsät.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
kuivien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.2).

5.5.2.2 

Keski-ikäiset kuusivaltaiset  
kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 3 h EN*
Pohjois-Suomi 1 4 h EN*
Etelä-Suomi 2 3 h EN*

Esiintyminen: Valtakunnan metsien inventointiaineis-
ton (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän 
mukaan kokonaispinta-ala Suomessa on 5 km2, josta 
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Etelä-Suomessa on 4 km2 ja Pohjois-Suomessa 1 km2. 
Vuoden 1956 pinta-ala oli 34 km2, joka jakautui tasan 
Etelä- ja Pohjois-Suomen kesken.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on vähentynyt noin 85 %. Etelä-
Suomessa luontotyypin määrä on vain neljäsosa ja Poh-
jois-Suomessa vajaa kymmesosa 1950-luvun määrästä.

Seuranta-aloilla ei esiinny kuollutta puuta. Havain-
noidut metsiköt eivät sijaitse suojelualueilla. Kaikissa 
Etelä-Suomen kohteissa on tehty kevyt muokkaus. Laa-
tuarviointi tehtiin tietojen niukkuuden vuoksi asiantun-
tija-arviona muiden vastaavan ikäluokan metsien tietoja 
hyödyntäen.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
kuivien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.2).

5.5.2.3 

Keski-ikäiset lehtipuuvaltaiset  
kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 5 4 - NT
Etelä-Suomi 2 3 - EN

Esiintyminen: VMI9:n mukaan kokonaispinta-ala on  
79 km2, josta on Etelä-Suomessa 21 km2 ja Pohjois-Suo-
messa 58 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 13 km2, josta 
Etelä-Suomessa 7 km2 ja Pohjois-Suomessa 6 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on käytössä olleiden aineistojen 
perusteella lisääntynyt kaikilla tarkastelualueilla. Pin-
ta-alat ovat kuitenkin niin pieniä, että luottamusvälit 
huomioon ottaen todellista muutosta on vaikea arvioi-
da. Tästä johtuen määrällinen uhanalaisuusarviointi on 
tehty asiantuntija-arviona. Määrä tulee todennäköisesti 
vähenemään, koska nykyään vain mänty on kuivilla 
kankailla kasvatettava puulaji.

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 11,8 m3/ha. 
Järeää kuollutta puuta (yli 30 cm paksua) ei esiinny. 
Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 9,0 m3/ha ja Poh-
jois-Suomessa 13,1 m3/ha. Metsiköistä on suojelualueilla  
7 km2 (8,8 %), jotka kaikki sijaitsevat Pohjois-Suomessa. 
VMI-aineistoon kuuluvista metsistä 4 km2:llä (5,1 %) on 
tehty kevyt muokkaus.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
kuivien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.2).

5.5.2.4 

Keski-ikäiset sekapuustoiset  
kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 4 - VU*
Pohjois-Suomi 3 4 - VU
Etelä-Suomi 2 3 - EN

Esiintyminen: Luontotyyppiä ei esiinny yhdeksännessä 
valtakunnan metsien inventointiaineistossa. Metsähal-

lituksen kuviotietojärjestelmän mukaan kokonaispinta-
ala Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla on 19 km2. 

Etelä-Suomessa luontotyppiä on yhteensä 6 km2 ja Poh-
jois-Suomessa 13 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 180 km2, 
josta oli Etelä-Suomessa 151 km2 ja Pohjois-Suomessa 
29 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on käytettyjen aineistojen mukaan 
vähentynyt lähes 90 %. Etelä-Suomessa luontotyypin 
määrä on vähentynyt 96 % ja Pohjois-Suomessa 56 %. 
Etelä-Suomessa määrällinen uhanalaisuusarviointi on 
tehty asiantuntija-arviona, koska pienten pinta-alojen 
luotettavuutta heikentää otantavirhe. 

Luontotyypistä ei ole ollut käytettävissä tietoja kuol-
leen puuston määrästä eikä maanpinnan käsittelyhis-
toriasta. Laatua koskevat uhanalaisuusarviot on tehty 
asiantuntija-arviona muiden vastaavan ikäluokan met-
sien tietoja hyödyntäen.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään keski-ikäisten 
kuivien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.2).

5.5.3 

Vanhat kuivat kankaat

Luonnehdinta: Vanhoille kuiville kankaille määritelty 
ikä vaihtelee alueittain ja puulajeittain. Lehtimetsissä 
se on eteläisessä Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kai-
nuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 101−160 vuotta. 
Keski- ja Ylä-Lapissa ikä on 115−180. Kuusi-, mänty- ja 
sekametsissä ikä on eteläisessä Suomessa 143−220 vuot-
ta sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Koillismaalla 
ja Etelä-Lapissa 169−260 vuotta. Keski-Lapissa ikä on 
182−280 ja Ylä-Lapissa 195−300 vuotta.

Pohjakerroksen peittävyys on samaa luokkaa kuin 
nuorissa ikäluokissa. Metsän peitteisyyden lisääntyessä 
kangaskynsisammalen (Dicranum polysetum) peittävyys 
lisääntyy. Kenttäkerroksen peittävyys on puolet pie-
nempi kuin nuorissa ja keski-ikäisissä metsissä. Erityi-
sesti kanervan (Calluna vulgaris) määrä on olennaisesti 
nuorempia ikäluokkia pienempi. Ruohojen, lähinnä 
maitohorsman (Epilobium angustifolium), peittävyys on 
vanhoissa ikäluokissa suurimmillaan.

Luontaisesti syntyneen vanhan kuivan kankaan puus-
tossa mänty (Pinus sylvestris) on vallitseva laji. Puustossa 
on niukasti hies- ja rauduskoivua (Betula pubescens, B. 
pendula) sekä kuusta (Picea abies). 

Vanhat kuivat kankaat ovat soveliaita elinympäristöjä 
useille harvinaisille eliölajeille. Lajistoon kuuluu mm. 
vanhan metsän ilmentäjiin lukeutuvia sieniä, samma-
lia, jäkäliä sekä hyönteisiä. Metsän häiriötöntä kehitystä 
ilmentää eri lahoamisvaiheessa olevien maa- ja pystyla-
hopuiden muodostama jatkumo.

Eräät eliölajit (mm. useat sienet ja hyönteiset) hyö-
dyntävät tietyn lahoasteen tiettyä puulajia ja metsän häi-
riötön kehitys näkyy lajiryhmien monimuotoisuutena. 
Vanhojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikkaspe-
sifisiä, ja intensiivisen metsätalouden takia monet niistä 
ovat nykyään varsin harvalukuisia. Voimakkaimmin la-
jistoon heijastuvat vanhojen metsien puute, puulajimuu-
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tokset sekä lahopuun määrän ja laadun vähentyminen. 
Uusimman uhanalaisten lajien mietinnön (Rassi ym. 
2001) mukaan kaikista Suomessa uhanalaisiksi luoki-
telluista lajeista 144 (9,6 %) elää ensisijaisesti vanhoissa 
kangasmetsissä.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkastelualu-
eella esiintyy seuraavia kuivan kankaan metsäkasvillisuus-
tyyppejä. Eteläisimmät alueet kuuluvat kanervatyyppiin 
(CT). Pohjanmaan−Kainuun alueella kuivat kankaat ovat 
pääasiassa variksenmarja-kanervatyyppiä (ECT). 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola) kuivat kankaat kuuluvat mustikka-kanerva-jä-
kälätyyppiin (MCClT) tai varpu-jäkälätyyppiin (ErClT). 
Metsä-Lapissa kuivat kankaat ovat pääasiassa juolukka-
puolukka-variksenmarjatyyppiä (UVET).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Vanhat kuivat 
kankaat syntyvät keski-ikäisistä kuivista kangasmetsis-
tä luontaisen sukkession seurauksena. Sukkession seu-
rauksena niistä kehittyy edelleen ikivanhoja metsiä.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien inventointiaineis-
ton (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän 
perusteella vanhojen kuivien kankaiden kokonaispin-
ta-ala Suomessa on 384 km2, josta Etelä-Suomessa on  
43 km2 ja Pohjois-Suomessa 341 km2. Vuoden 1956 pinta-
ala oli 897 km2, josta Etelä-Suomessa 93 km2 ja Pohjois-
Suomessa 804 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, rehevöittävä laskeuma, ylilaidunnus (porot), met-
sien ikärakenteen muutokset. 
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, rehe-
vöittävä laskeuma, ylilaidunnus (porot), metsien ikära-
kenteen muutokset, ilmastonmuutos. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010). 

5.5.3.1 

Vanhat mäntyvaltaiset kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 4 - VU
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 2 3 - EN

Esiintyminen: Valtakunnan metsien inventointiai-
neiston (VMI9) perusteella luontotyypin kokonaispin-
ta-ala on 325 km2, josta on Etelä-Suomessa 40 km2 ja 
Pohjois-Suomessa 285 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli  
668 km2, josta Etelä-Suomessa 67 km2  ja Pohjois-Suomessa  
601 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
vanhojen mäntyvaltaisten kuivien kankaiden määrä on 
vähentynyt hieman yli 50 %. Etelä-Suomessa määrä on 
vähentynyt 40 % ja Pohjois-Suomessa yli 50 %.

Merkittävin muutos luontotyypin määrään on aiheu-
tunut metsien hakkuista. Etelä-Suomessa määrän mu-
kaista uhanalaisuusarviota on korotettu, koska tyyppi 
on vähentynyt merkittävästi jo ennen 1950-lukua. Poh-
jois-Suomen arviota on lievennetty asiantuntija-arviona 
sillä perusteella, että todellinen väheneminen on edellä 

mainittua pienempi johtuen luontotyypin tunnistetta-
vuusongelmista (porojen ylilaidunnus). Myös luonto-
tyypin suotuista kehitysennuste puoltaa uhanalaisuus-
tason lieventämistä (vrt. keski-ikäiset mäntyvaltaiset 
metsät).

Kuolleen puun määrä on keskimäärin 15,3 m3/ha, josta 
3,2 m3/ha on järeää. Etelä-Suomessa kuollutta puuta on 
0,7 m3/ha, eikä järeää puuta (yli 30 cm paksua) esiinny. 
Pohjois-Suomessa on kuollutta puuta 17,3 m3/ha, josta  
3,7 m3/ha on järeää. Metsiköistä on suojelualueilla 211 km2 
(65 %). VMI-aineistoon kuuluvia metsiä ei ole ojitettu.
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaa
liset mäntymetsät.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen kui-
vien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.3).

5.5.3.2 

Vanhat kuusivaltaiset kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 4 h EN*
Pohjois-Suomi 2 4 h EN*
Etelä-Suomi 2 4 h EN*

Esiintyminen: Luontotyyppiä ei ole havaittu lainkaan 
yhdeksännessä valtakunnan metsien inventoinnissa. 
Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla luontotyyppiä 
on 0,3 km2, josta Etelä-Suomessa on 0,1 ja Pohjois-Suo-
messa 0,2 km2. Valtakunnan metsien inventointituloksis-
ta laskettu vuoden 1956 pinta-ala oli 5 km2, joka sijaitsi 
Pohjois-Suomen tarkastelualueella.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on koko 
maassa hyvin pieni. Määrän muutosta viimeisten vii-
denkymmenen vuoden aikana ei voi päätellä suoraan 
käytettyjen aineistojen (VMI ja Metsähallituksen paik-
katietojärjestelmä) perusteella, koska pienistä pinta-
aloista ei voida varmuudella sanoa, ovatko laskennal-
liset pinta-alan muutokset todellisia vai VMI-tulosten 
otantavirheestä johtuvia. Asiantuntija-arvion mukaan 
luontotyypin pinta-ala on vähentynyt voimakkaasti 
koko Suomessa. Luontotyyppiä esiintyy nykyisin sekä 
Pohjois- että Etelä-Suomessa alle 1 km2. Luontotyyppi 
on siis koko maassa hyvin harvinainen. 

Luontotyypistä ei ole ollut käytettävissä tietoja kuol-
leen puuston määrästä eikä myöskään maanpinnan 
käsittelyistä. Laatua koskevat uhanalaisuusarviot ovat 
asiantuntija-arvioita, joissa on hyödynnetty vanhojen 
mäntyvaltaisten metsien mitattuja arvoja.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen kui-
vien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.3).

5.5.3.3 

Vanhat lehtipuuvaltaiset kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - - - DD
Pohjois-Suomi - - - DD
Etelä-Suomi - - - DD
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Luontotyyppiä ei esiinny VMI-aineistossa eikä Metsä-
hallituksen kuviotietojärjestelmässä, ja se on kirjattu 
puutteellisesti tunnetuksi.

5.5.3.4 

Vanhat sekapuustoiset kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 4 - EN*
Pohjois-Suomi 1 4 - EN*
Etelä-Suomi 1 3 - EN*

Esiintyminen: Luontotyyppiä ei ole havaittu lainkaan 
yhdeksännessä valtakunnan metsien inventoinnissa. 
Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla luontotyyppiä 
on 59 km2, josta Etelä-Suomessa on 3 km2 ja Pohjois-
Suomessa 56 km2. Valtakunnan metsien inventointi-
tuloksista laskettu vuoden 1956 pinta-ala oli 224 km2, 
josta Etelä-Suomen osuus oli 26 km2 ja Pohjois-Suomen  
198 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on pienentynyt yli 70 %. Etelä-Suo-
messa luontotyyppi on vähentynyt lähes 90 %, Pohjois-
Suomessa yli 70 %.

Luontotyypin väheneminen on aiheutunut metsäta-
loustoiminnasta sekä typpilaskeuman ja ilmaston muu-
toksen aiheuttamasta metsien rehevöitymisestä. Luon-
totyypin tunnistettavuutta vaikeuttaa Pohjois-Suomessa 
porojen ylilaidunnus ja siitä aiheutuva normaalia vähäi-
sempi jäkälän määrä. 

Etelä-Suomen ja koko Suomen osalta määrällistä 
uhanalaisuusarviota on korotettu sillä perusteella, että 
tyyppi on vähentynyt merkittävästi hakkuiden seurauk-
sena jo ennen 1950-lukua.

Luontotyypistä ei ole ollut käytettävissä tietoja kuol-
leen puuston määrästä eikä myöskään maanpinnan 
käsittelyistä. Laatua koskevat uhanalaisuusarviot ovat 
asiantuntija-arvioita, joissa on hyödynnetty vanhojen 
mäntyvaltaisten metsien mitattuja arvoja.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään vanhojen kuivi-
en kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.3).

5.5.4 

Ikivanhat kuivat kankaat

Luonnehdinta: Ikivanhoille kuiville kankaille määritelty 
alaikäraja vaihtelee alueittain ja puulajeittain. Lehtimet-
sissä se on eteläisessä Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, 
Kainuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 160 vuotta. 
Keski- ja Ylä-Lapissa ikä on yli 180 vuotta. Kuusi-, män-
ty- ja sekametsissä ikä on eteläisessä Suomessa yli 220 
vuotta sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Koillis-
maalla ja Etelä-Lapissa yli 260 vuotta. Keski-Lapissa ikä 
on yli 280 vuotta ja Ylä-Lapissa yli 300 vuotta.

Pohjakerroksen peittävyys sekä kenttäkerroksen lajis-
ton koostumus ja runsaussuhteet muistuttavat vanhoja 
kuivien kankaita. 

Luontaisesti syntyneen ikivanhan kuivan kankaan 

puustossa mänty (Pinus sylvestris) on vallitseva laji. 
Puustossa voi olla niukasti myös hies- ja rauduskoivua 
(Betula pubescens, B. pendula) sekä kuusta (Picea abies). 

Ikivanhoissa metsissä on kuollutta, eri lahoasteista 
puuta suhteellisen runsaasti. Myös elävää puuta esiin-
tyy tasaisesti. Ikivanhat kuivat metsät ovat soveliaita 
elinympäristöjä useille harvinaisille eliölajeille. Lajis-
toon kuuluu mm. vanhan metsän ilmentäjiin lukeutu-
via sieniä, sammalia, jäkäliä sekä hyönteisiä. Metsän 
häiriötöntä kehitystä ilmentää eri lahoamisvaiheessa 
olevien maa- ja pystylahopuiden muodostama jatku-
mo.

Eräät eliölajit (mm. useat sienet ja hyönteiset) hyödyn-
tävät tietyn lahoasteen tiettyä puulajia, ja metsän häiriö-
tön kehitys näkyy lajiryhmien monimuotoisuutena. Van-
hojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikkaspesifisiä, 
ja intensiivisen metsätalouden takia monet niistä ovat 
nykyään varsin harvalukuisia. Voimakkaimmin lajistoon 
heijastuvat vanhojen metsien puute, puulajimuutokset 
sekä lahopuun määrän ja laadun vähentyminen. Uu-
simman uhanalaisten lajien mietinnön (Rassi ym. 2001) 
mukaan kaikista Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista 
lajeista 144 (9,6 %) elää ensisijaisesti vanhoissa kangas-
metsissä. Näistä ikivanhoille metsille tyypillisiä ovat 
esimerkiksi ne vanhojen metsien kääväkäslajit, jotka 
edellyttävät kasvualustakseen järeitä, pitkälle lahonnei-
ta maapuita.
Maantieteellinen vaihtelu: Etelä-Suomen tarkastelu-
alueella esiintyy seuraavia kuivan kankaan metsäkas-
villisuustyyppejä. Eteläisimmät alueet kuuluvat kaner-
vatyyppiin (CT). Pohjanmaan–Kainuun alueella kuivat 
kankaat ovat pääasiassa variksenmarja-kanervatyyppiä 
(ECT). 

Pohjois-Suomen tarkastelualueen eteläosan (Perä-
pohjola) kuivat kankaat kuuluvat mustikka-kanerva-jä-
kälätyyppiin (MCClT) tai varpu-jäkälätyyppiin (ErClT). 
Metsä-Lapissa kuivat kankaat ovat pääasiassa juolukka-
puolukka-variksenmarjatyyppiä (UVET).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kuivat ikivan-
hat metsät kehittyvät vanhoista kuivista kangasmetsistä 
luontaisen sukkession seurauksena. Iän myötä puusto 
alkaa kuolla, jolloin alueelle alkaa kehittyä uusi suku-
polvi.
Esiintyminen: Valtakunnan metsien inventointiaineis-
ton (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän 
perusteella luontotyypin kokonaispinta-ala Suomessa 
on 252 km2, josta on Etelä-Suomessa 0,2 km2 ja Pohjois-
Suomessa 252 km2. Vuoden 1956 pinta-ala oli 39 km2, 
josta Etelä-Suomessa on tuolloin arvioitu olevan 2 km2 
ja Pohjois-Suomessa 37 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Lahopuun määrän vähenemi-
nen, rehevöittävä laskeuma, ylilaidunnus (porot), met-
sien ikärakenteen muutokset.
Uhkatekijät: Lahopuun määrän väheneminen, rehe-
vöittävä laskeuma, ylilaidunnus (porot), metsien ikära-
kenteen muutokset, ilmastonmuutos.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisäl-
tyä luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät 
(9010). 
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5.5.4.1 

Ikivanhat mäntyvaltaiset kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 1 4 h EN*

Esiintyminen: Valtakunnan metsien inventointiaineis-
ton (VMI9) ja Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän 
perusteella luontotyypin kokonaispinta-ala Suomessa 
on 240 km2. Metsät ovat painottuneet Pohjois-Suomeen, 
ja Etelä-Suomessa niitä on vain nimeksi (0,1 km2 Metsä-
hallituksen hallinnoimilla alueilla). Vuoden 1956 pinta-
ala oli 39 km2, josta Etelä-Suomessa oli 2 km2 ja Pohjois-
Suomessa 37 km2.
Arvioinnin perusteet: Viimeisten 50 vuoden aikana 
luontotyypin määrä on käytettyjen aineistojen mukaan 
Pohjois-Suomessa ja koko Suomessa noin kuusinkertais-
tunut. Etelä-Suomessa luontotyypin määrä on ollut pieni 
koko 50 vuoden tarkastelujakson aikana. 

Etelä-Suomessa määrän muutosta ei voida päätellä 
VMI-aineiston perusteella, koska pienistä pinta-aloista 
ei voida varmuudella sanoa, ovatko laskennalliset pin-
ta-alan muutokset todellisia vai VMI-tulosten otanta-
virheestä johtuvia. Lisäksi on huomioitava, että tämän 
ikäisissä metsissä metsikön iän määrittäminen on melko 
epävarmaa. Asiantuntija-arvion mukaan luontotyypin 
pinta-ala on vähentynyt Etelä-Suomessa voimakkaasti 
ja luontotyyppi on siellä erittäin harvinainen. Pohjois-
Suomessa määrällistä uhanalaisuusarviota on korotettu, 
koska väheneminen on ollut hakkuiden vaikutukses-
ta merkittävää jo ennen 1950-lukua. Lisäksi tyyppi on 
vähentynyt typpilaskeuman ja ilmaston muutoksen ai-
heuttaman metsien rehevöitymisen seurauksena. 

Kuolleen puun määrä on Pohjois-Suomessa nykyisel-
lään keskimäärin 20,1 m3/ha, josta 1,5 m3/ha on järeää. 
Havainnoiduista metsiköistä 73 km2 sijaitsee suojelualu-
eilla. Etelä-Suomesta ei ole ollut käytettävissä mitattuja 
laadullisia tietoja, joten luontotyyppi on arvioitu asian-
tuntija-arviona.
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaa
liset mäntymetsät.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen kui-
vien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.4).

5.5.4.2 

Ikivanhat kuusivaltaiset kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 4 h EN*
Pohjois-Suomi 2 4 h EN*
Etelä-Suomi - - - DD

Esiintyminen: Luontotyyppiä ei esiinny lainkaan yh-
deksännessä valtakunnan metsien inventointiaineis-
tossa. Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla luonto-
tyyppiä on 0,02 km2, joka sijaitsee kokonaisuudessaan 
Pohjois-Suomen tarkastelualueella. Luontotyyppiä ei 
löytynyt aiemmistakaan VMI-aineistoista, joten vuoden 
1956 pinta-alaa ei voitu laskea.

Arvioinnin perusteet: Luontotyyppiä esiintyy ainoas-
taan Pohjois-Suomessa ja sielläkin niukasti. Arvioinnis-
sa ei ole ollut käytettävissä 1950-luvun pinta-alatietoja. 
Luontotyypin puuttuminen aiemmista inventointitie-
doista saattaa johtua siitä, että ikivanhoissa metsissä 
puuston iän määrittäminen on melko epävarmaa. Luon-
totyypin metsät on saatettu esimerkiksi luokitella van-
hoihin kuusimetsiin.

Asiantuntija-arvion mukaan luontotyypin pinta-ala 
on vähentynyt Pohjois-Suomessa voimakkaasti ja luon-
totyyppi on siellä harvinainen.

Laadun arvioinnissa ei ole ollut käytettävissä mitattu-
ja tietoja. Arvoinnissa on hyödynnetty ikivanhojen män-
tyvaltaisten metsien tietoja, joten laatua koskevat tiedot 
ovat epävarmoja ja lähinnä suuntaa-antavia.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen kui-
vien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.4).

5.5.4.3 

Ikivanhat lehtipuuvaltaiset kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - - - DD
Pohjois-Suomi - - - DD
Etelä-Suomi - - - DD

Luontotyyppiä ei esiinny VMI-aineistossa eikä Metsä-
hallituksen kuviotietojärjestelmässä, ja se on arvioitu 
puuttellisesti tunnetuksi.

5.5.4.4 

Ikivanhat sekapuustoiset kuivat kankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 4 - EN*
Pohjois-Suomi 2 4 - VU*
Etelä-Suomi 1 4 h EN*

Esiintyminen: Luontotyyppiä ei esiinny lainkaan yh-
deksännessä valtakunnan metsien inventointiaineis-
tossa. Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla luonto-
tyyppiä on 12 km2. Lähes kaikki havaitut metsät ovat 
Pohjois-Suomen tarkastelualueella, sillä Etelä-Suomessa 
on vain 0,05 km2. Luontotyyppiä ei löytynyt aiemmista-
kaan VMI-aineistoista, joten vuoden 1956 pinta-alaa ei 
ole voitu laskea.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin määrä on koko 
maassa pieni ja Etelä-Suomessa hyvin pieni. Määrän 
muutosta viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana 
ei voida päätellä suoraan käytettyjen aineistojen (VMI 
ja Metsähallituksen paikkatietojärjestelmä) perusteella, 
koska arvioinnissa ei ole ollut käytettävissä 1950-luvun 
pinta-alatietoja. Luontotyypin puuttuminen aiemmis-
ta inventointitiedoista saattaa johtua siitä, että ikivan-
hoissa metsissä puuston iän määrittäminen on melko 
epävarmaa. 

Luontotyyppi on asiantuntija-arvion mukaan vä-
hentynyt koko Suomessa. Nykyisellään se on Etelä-
Suomessa hyvin harvinainen ja Pohjois-Suomessa har-
vinainen. 

Luontotyypistä ei ole ollut käytettävissä mitattuja laa-
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dullisia arvoja. Arvoinnissa on hyödynnetty ikivanhojen 
mäntyvaltaisten metsien tietoja, joten laatua koskevat 
tiedot ovat epävarmoja ja lähinnä suuntaa-antavia.
Muut kohdat vastaavat pääpiirteissään ikivanhojen kui-
vien kankaiden yleiskuvausta (luku 5.5.4).

5.6 

Karukkokankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 2 - CR
Pohjois-Suomi 1 1 - CR
Etelä-Suomi 1 2 - CR

Luonnehdinta: Karukkokankaat sijaitsevat useimmiten 
karkeilla lajittuneilla mailla. Varsinkin eteläisillä jäkälä-
kankailla kivennäismaasta puuttuvat kokonaan hienoja-
koiset ainekset. Maaperä on kuivaa ja niukkaravinteista 
ja ravinnekierto hidasta. Humuskerros on hyvin ohut, 
hapan (pH keskimäärin 3,6) ja koostuu etupäässä lahon-
neesta jäkälästä, jonka joukossa on osittain maatuneita 
varpujen jäänteitä ja männyn kariketta. Karukkokankaat 
eivät juuri soistu.

Karukkokankaat ovat yleisilmeeltään karuja jäkälä-
kankaita, joilla muu aluskasvillisuus on niukkaa. Kau-
empaa katsoen maa näyttää usein puhtaalta jäkäliköltä. 
Pohjakerroksessa jäkälät, erityisesti poronjäkälät (Clado
nia spp.), ovatkin vallitsevina, ja myös torvijäkälät (Cla
donia spp.) ovat runsaita. Jäkälälajisto on monilajista. 
Etelä-Suomessa poronjäkälistä runsaimpia ovat valko-
poronjäkälä (Cladonia arbuscula) ja harmaaporonjäkälä 
(C. rangiferina). Joukossa on laikuittain heikkokasvuisina 
kuivan kankaan vaatimattomia sammallajeja kuten sei-
näsammalta (Pleurozium schreberi) ja kivikynsisammalta 
(Dicranum scoparium). Pohjois-Suomessa palleroporon-
jäkälä (Cladonia stellaris) ja tinajäkälät (Stereocaulon spp.) 
ovat pohjakerroksessa harmaa- ja valkoporonjäkälää val-
litsevampia, osin porolaidunnuksen vuoksi. Sammalista 
yleisiä ovat kangaskarhunsammal (Polytrichum junipe
rinum) ja karvakarhunsammal (P. piliferum). Karukko-
kankaiden pohjakerroksen lajiston koostumus riippuu 
suuresti häiriöiden (esim. metsäpalot, porolaidunnus) 
määrästä ja laadusta.

Kenttäkerroksen lajien kokonaismäärä on yleensä alle 
kymmenen. Karukkokankailla voi olla useita varpulaje-
ja, mutta ne kasvavat enimmäkseen hyvin harvassa ja 
kituliaasti. Etelä-Suomessa varvusto koostuu kanervasta 
(Calluna vulgaris), puolukasta (Vaccinium vitisidaea), si-
anpuolukasta (Arctostaphylos uvaursi) ja variksenmar-
jasta (Empetrum nigrum). Pohjois-Suomessa varvusto 
on runsaslajisempaa kuin Etelä-Suomessa. Mustikkaa  
(V. myrtillus), variksenmarjaa, keltaliekoa (Diphasiastrum 
complanatum) ja muita kuivien kankaiden lajeja tavataan 
enemmän, mutta varvut ovat sielläkin hyvin kitukasvui-
sia eivätkä koskaan vallitsevia.

Ruohoja ja heiniä ei usein ole lainkaan, ja esiinty-
essäänkin ne ovat erittäin niukkoja. Heikkokasvuista 
kieloa (Convallaria majalis), kultapiiskua (Solidago vir
gaurea), kissankäpälää (Antennaria dioica), häränsilmää 
(Hypochoeris maculata) ja muita kuivilla, valoisilla hiek-

kamailla viihtyviä kasveja voi kasvaa karukkokankailla 
satunnaisesti.

Varsinaista pensaskerrosta ei yleensä ole, vaan lehti-
puun alut jäävät kenttäkerrokseen. Männyn (Pinus syl
vestris) taimet voivat muodostaa pensaskerroksen kaltai-
sen kerroksen. Mänty on karukkokankailla ainoa puu-
maiseksi kehittyvä laji, mutta sekin jää hyvin matalaksi: 
80-vuotiaan männikön valtapituus on Etelä-Suomessa 
kymmenisen metriä. Puuston vuotuinen kasvu on 1–3 
m3 hehtaarilla. Puustossa voi olla sekapuuna myös hies-
koivua (Betula pubescens) tai haapaa (Populus tremula). 
Puusto on yleensä niin harvaa, ettei sukkessiovaiheella 
ole suurta vaikutusta aluskasvillisuuteen. 

Luonnontilaisessa metsässä uuden puusukupolven 
syntyä edeltää lähes aina metsäpalo, joka usein on kevyt 
pintakulo. Palossa jää henkiin vanhoja ylispuumäntyjä, 
jotka toimivat uuden puusukupolven synnyttävinä sie-
menpuina. Näin puusto muodostuu usein rakenteeltaan 
eri-ikäiseksi. Kuolleen puun tilavuus on luonnontilaisis-
sa nuorissa metsissä Etelä-Suomessa vähintään 50 m3/ha 
ja Pohjois-Suomessa vähintään 25 m3/ha. Keski-ikäisis-
sä, vanhoissa ja ikivanhoissa luonnontilaisissa metsissä 
kuollutta puuta on vähintään 25 m3/ha Etelä-Suomessa 
ja 15 m3/ha Pohjois-Suomessa. Karuilla kasvupaikoilla 
puuaines lahoaa erittäin hitaasti, joten luonnontilaisella 
karukkokankaalla on pitkä lahopuujatkumo. Varsinkin 
pystypuukeloja on runsaasti.
Maantieteellinen vaihtelu: Koko Suomessa metsäkas-
villisuustyyppinä on jäkälätyyppi (ClT). Tunturi-Lapin 
koivikoissa esiintyy lisäksi variksenmarja-jäkälätyyppiä 
(LiT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Karukkokan-
kaat vaihettuvat rehevässä päässä kuiviin kankaisiin. 
Jäkälätyypin kaltaista kasvillisuutta tavataan Etelä-Suo-
messa myös kalliomailla, jotka puuston tilan mukaan 
luetaan metsämaihin, kitumaihin ja joutomaihin. Missä 
maapeite on paksumpi, kallioiden jäkäläkasvustoja rik-
kovat usein kuivan, jopa tuoreenkin kankaan kasvilli-
suuden muodostamat laikut sekä painanteissa suokas-
villisuuslaikut. Dyyneillä ja muilla hietikoilla tavataan 
niin ikään jäkälävaltaista kasvillisuutta.

Esiintyminen: Karukkokankaita on pe-
rinteisesti ajateltu olevan Etelä-Suomes-
sa vain noin promillen verran metsä-
maan alasta etupäässä Lounaismaan ja 
Salpausselkien hiekkakankaiden kui-
vimmissa ja karuimmissa osissa, Poh-
jois-Suomessa taas alle prosentin verran 
metsämaan alasta. VMI9:n ja Metsähal-

lituksen kuviotietojärjestelmän mukaan karukkokan-
kaiden kokonaispinta-ala on 123 km2, Etelä-Suomessa 
74 km2 ja Pohjois-Suomessa 49 km2. Tarkkaa karukko-
kankaiden määrää on vaikea arvioida Etelä-Suomessa 
viime vuosikymmeninä tapahtuneen aluskasvillisuu-
den rehevöitymisen ja Pohjois-Suomen karujen kasvu-
paikkojen aluskasvillisuutta muuttaneen porolaidun-
nuksen vuoksi. Toisaalta taas Pohjois-Suomessa jotkut 
karukkokankaalta vaikuttavat metsät ovat mahdollises-
ti perusolemukseltaan kuivia kankaita. Ne ovat aiempi-
en kulojen takia karummassa tilassa kuin maan luontai-
nen viljavuus edellyttäisi. Vuonna 1956 karukkokankai-
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den pinta-ala oli koko maassa 677 km2, josta Etelä- 
Suomen osuus oli 160 km2 ja Pohjois-Suomen osuus  
508 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Ylilaidunnus (porot), rehevöit-
tävä laskeuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsätalous.
Uhkatekijät: Ylilaidunnus (porot), rehevöittävä las-
keuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien ikära-
kenteen muutokset, metsätalous, ilmastonmuutos.
Arvioinnin perusteet: Valtakunnan metsien inventoin-
tiaineistojen (VMI1, VMI5, VMI9) ja Metsähallituksen 
kuviotietojärjestelmän perusteella karukkokankaiden 
kokonaismäärä maassamme on vähentynyt viiden-
kymmen vuoden aikana 82 % (677 km2 g 123 km2). Ete-
lä-Suomessa karukkokankaiden määrä on vähentynyt  
54 % (160 km2 g 74 km2) ja Pohjois-Suomessa 90 %  
(508 km2 g 49 km2). Etelä-Suomessa määrän vähentymi-
seen on viime vuosikymmeninä vaikuttanut aluskasvil-
lisuuden rehevöityminen, ja on epäselvää, missä määrin 
tähän ilmiöön liittyy todellinen kasvupaikan biologisen 
tuottokyvyn muutos, ja missä määrin arvioon vaikut-
taa kasvupaikkatyypin tunnistamisen ongelmallisuus, 
mikäli vain aluskasvillisuus on tilapäisesti rehevöity-
nyt, mutta kasvupaikan biologinen tuotoskyky ei ole 
muuttunut. Toisaalta vähintäänkin voidaan sanoa, että 
karukkokankaiden eliöyhteisöjen tyyppiset yhteisöt ovat 
vähentyneet edellä kuvattujen määrien verran. Pohjois-
Suomessa intensiivinen porolaidunnus on vähentänyt 
jäkälien määrää ja runsastuttanut sammalia niin paljon, 

ettei VMI9:ssä havaittu yhtään karukkokankaaksi mää-
ritettyä metsikköä. Tässä esitetty Pohjois-Suomen pinta-
ala-arvio perustuu siksi Metsähallituksen kuviotietojär-
jestelmän tietoihin. VMI9-aineistossa nuoria karukko-
kankaita on 31 km2 (25 % kaikista karukkokankaista) 
ja keski-ikäisiä 77 km2 (63 %). Vanhojen ja ikivanhojen 
osuus on yhteensä 16 km2 (13 %), josta vanhoja metsiä 
on 14 km2 ja ikivanhoja 2 km2.

Metsätalouden seurauksena erityisesti järeä maapuu 
ja kelot ovat vähentyneet kaikissa ikäluokissa. Kuolleen 
puun määrä on VMI9:n tulosten perusteella Etelä-Suo-
messa keskimäärin 0,5 m3/ha, josta vain pieni osuus 
on järeää (yli 30 cm paksua). Pohjois-Suomesta ei ole 
käytettävissä tietoja lahopuun määrästä. Vain pieni osa 
karukkokankaista on suojelualueilla. Etelä-Suomen 
karukkokankaista 22 km2:lla on viimeisestä hakkuusta 
kulunut vähintään 30 vuotta.

Poronhoitoalueella ylitiheän porokannan intensiivi-
nen laidunnus tuhoaa jäkäläkasvillisuutta ja estää joi-
denkin lajien kasvua. Porot tuovat karukkokankaille 
myös ravinteita, mikä rehevöittää kasvillisuutta. Suu-
rimmalla osalla Pohjois-Suomen karukkokankaista po-
rolaidunnuksen aiheuttama kasvillisuusmuutos on ollut 
niis suurta, että kasvupaikkaa on vaikea edes tunnistaa 
karukkokankaisiin kuuluvaksi. Karukkokankaiden jä-
käläpeite on herkkä myös kulutukselle, joka voi muo-
dostua ongelmaksi ulkoilualueilla tai liikuttaessa maas-
toajoneuvoilla matkailun tai porotalouden yhteydessä. 
Ohut humuskerros tuhoutuu kuivana aikana häiriön 

Rokua, Vaala. Kuva: Timo Soininen
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yhteydessä helposti. Ilmastonmuutos ja mahdollinen 
keskilämpötilan nousu ja kasvukauden piteneminen 
yhdessä typpilaskeuman kanssa ovat saattaneet vaikut-
taa karukkokankaisiin rehevöittävästi, mikä on voinut 
muuttaa niiden kasvillisuutta Etelä-Suomessa. Tämä on 
saattanut vaikeuttaa karukkokankailla ja niihin liittyvillä 
muilla karuilla luontotyypeillä esiintyvien paahdeym-
päristöjä vaativien lajien selviytymistä. Karukkokan-
kaiden yleisesti pienet pinta-alat suhteessa yleisempiin 
kasvupaikkatyyppeihin tekevät niistä haavoittuvaisia 
ympäristön muutoksille.

Karukkokankaat ovat heikkoja puun kasvupaikkoja 
ja näin ollen metsätaloudellisessa mielessä marginaali-
alueita. Karukkokankaiden laatu on kuitenkin heiken-
tynyt myös metsätalouden seurauksena. Luonnonmet-
sille tyypillisiä luontaisia häiriöitä, kuten metsäpaloja, 
on hyvin vähän, mikä sekin on todennäköisesti lisännyt 
aluskasvillisuuden rehevöitymistä. Metsänkäsittelyn ai-
heuttama häiriö aluskasvillisuudelle ei korvaa metsäpa-
lon vaikutusta. Metsänkäsittelyt näkyvät mm. lahopuun 
määrän vähemisenä, ja ne ovat voineet vaikuttaa myös 
rehevöitymiseen lisääntyneen ravinnekierron kautta. 
Päätehakkuut puolestaan estävät puuston ikääntymisen, 
ja myös muut hakkuut vähentävät muodostuvan laho-
puun määrää ja heikentävät sen laatua. Edellä mainittu-
jen toimenpiteiden seurauksena kookkaiden elävien ylis-
puiden osuus on pienentynyt ja puusto tasaikäistynyt. 
Vanhojen metsien eliölajit ovat varsin kasvupaikkaspe-
sifisiä, ja intensiivisen metsätalouden takia monet niistä 
ovat nykyään varsin harvalukuisia. Vanhojen metsien 
puute sekä lahopuun määrän ja laadun vähentyminen 
vaikuttavat voimakkaasti lajistoon.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella sijait-
sevat karukkokankaat sisältyvät vastuuluontotyyppiin 
pohjoisboreaaliset mäntymetsät.

5.6.1 

Nuoret karukkokankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 2 - CR
Pohjois-Suomi 1 1 - CR
Etelä-Suomi 1 2 - CR

Luonnehdinta: Karukkokankaiden nuorissa metsissä 
valtapuusto on alle 40-vuotiasta. Pohjakerros on karuk-
kokankaiden yleiskuvauksessa esitetyn kaltainen (luku 
5.6), joskin torvijäkälien (Cladonia spp.) osuus on usein 
suurempi ja sammalten pienempi kuin varttuneemmis-
sa metsissä. Kenttäkerroksessa varvut ovat niukempia 
kuin keski-ikäisissä ja sitä varttuneemmissa metsissä. 
Pensaskerroksen muodostavat männyn (Pinus sylvestris) 
taimet.

Uusi puusukupolvi alkaa kehittyä yleensä metsäpa-
lon jälkeen. Luonnontilaisen nuoren karukkokankaan 
valtapuuston muodostaa lähes aina mänty, joskin jou-
kossa saattaa olla kitukasvuista hieskoivua (Betula pu
bescens) tai haapaa (Populus tremula).

Nuorilla karukkokankailla häiriön jälkeinen umpeu-

tuminen etenee hitaasti, ja esimerkiksi palon jälkeen koh-
teet tarjoavat pitkään elinympäristöjä lämpöä suosivalle 
lajistolle. Luontaisen palon jäljiltä lahopuustoa ei yleensä 
jää paljoa, mutta toisaalta palaneenkin puun lahoaminen 
on karukkokankaalla hidasta, ja elinympäristön laatu 
säilyy samankaltaisena pidempään kuin tuoreemmilla 
kangasmetsäkasvupaikoilla. 
Maantieteellinen vaihtelu: Koko Suomessa metsäkas-
villisuustyyppinä on jäkälätyyppi (ClT). Tunturi-Lapin 
koivikoissa esiintyy lisäksi variksenmarja-jäkälätyyppiä 
(LiT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Nuoret karuk-
kokankaan metsät syntyvät yleensä metsäpalon seu-
rauksena. Luontaisen sukkession myötä niistä kehittyy 
keski-ikäisiä metsiä.
Esiintyminen: VMI9:n ja Metsähallituksen kuviotieto-
järjestelmän mukaan nuorten karukkokankaiden koko-
naispinta-ala Suomessa on 31 km2, josta Etelä-Suomessa 
on 21 km2 ja Pohjois-Suomessa 9,6 km2. Vuoden 1956 
arvioitu pinta-ala oli 164 km2, josta Etelä-Suomen osuus 
oli 56 km2 ja Pohjois-Suomen 108 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Ylilaidunnus (porot), rehevöit-
tävä laskeuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsätalous.
Uhkatekijät: Ylilaidunnus (porot), rehevöittävä las-
keuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien ikära-
kenteen muutokset, metsätalous, ilmastonmuutos.
Arvioinnin perusteet: Karukkokankaiden nuoret met-
sät ovat vähentyneet 1950-luvulta lähtien aineiston mu-
kaan koko Suomessa 81 %. Etelä-Suomessa määrä on ai-
neiston perusteella vähentynyt 63 % ja Pohjois-Suomessa  
91 %. Toisaalta pieniä nykypinta-alojen arvioita voidaan 
käyttää lähinnä pinta-alojen suuruusluokan arviointiin, 
joten arvio vähenemisen määrästäkään ei ole tarkka. Osa 
vähenemisestä johtuu rehevöitymisestä, osa metsien 
ikärakenteen muutoksesta. Määrän vähenemisen arvi-
oidaan nopeutuneen, minkä vuoksi uhanalaisuusarviota 
on korotettu Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa arviota 
ei voitu enää korottaa. 

Karukkokankaiden määrää ovat vähentäneet Etelä-
Suomessa typpilaskeuma ja Pohjois-Suomessa porojen 
ylilaidunnus. Koko Suomessa niiden määrään on vai-
kuttaneet kulojen puute ja todennäköisesti jo tähän men-
nessä ilmastonmuutos.

Kuolleen puun määrä on VMI9:n mukaan Etelä-Suo-
messa keskimäärin 0,2 m3/ha, josta häviävän pieni mää-
rä on järeää, yli 30 cm paksua puuta. Pohjois-Suomesta ei 
ole käytettävissä lahopuutietoja. Vain pieni osa nuorista 
karukkokankaista on suojelualueilla.

Nykyisellään metsäpalot ovat harvinaisia, ja nuoret 
karukkokankaat ovat syntyneet päätehakkuun seurauk-
sena, joten metsänkäsittely on voimakkaasti heikentä-
nyt niiden laatua. Poronhoitoalueella porolaidunnus 
on vaikuttanut myös nuoriin karukkokankaisiin. Etelä-
Suomessa typpilaskeuma on heikentänyt myös luon-
totyypin laatua. Pohjois-Suomessa porolaidunnuksen 
vaikutus on kuitenkin niin suuri, että Etelä-Suomessa 
laadullinen heikkeneminen on arvioitu Pohjois-Suomen 
vastaavaa vähäisemmäksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010). 
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5.6.2 

Keski-ikäiset karukkokankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 2 - CR
Pohjois-Suomi 1 1 - CR
Etelä-Suomi 1 2 - CR

Luonnehdinta: Keski-ikäisten metsien alaikärajaksi on 
määritelty 40 vuotta. Keski-ikäisten ja vanhojen karuk-
kokankaiden välinen ikäraja vaihtelee alueittain. Eteläi-
sessä Suomessa se on 143 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla, 
Kainuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 169 vuotta, 
Keski-Lapissa 182 vuotta sekä Ylä-Lapissa ja suojamet-
säalueella 195 vuotta.

Aluskasvillisuus on karukkokankaiden yleiskuva-
uksessa esitetyn kaltainen (luku 5.6). Luontaisesti syn-
tyneen keski-ikäisen karukkokankaan puusto koostuu 
lähinnä männystä (Pinus sylvestris). Vallitsevan latvus-
kerroksen lisäksi on yleensä vanhoja ylispuumäntyjä.

Puuston itseharveneminen tuottaa vain vähäisiä 
määriä lahopuuta, koska puuston kasvu on vähäistä. 
Lahopuulajiston kannalta tärkeämmässä asemassa ovat 
vanhat ja järeät lahopuut, jotka lahoavat karukkokan-
kaalla hyvin hitaasti. 
Maantieteellinen vaihtelu: Koko Suomessa metsäkas-
villisuustyyppinä on jäkälätyyppi (ClT). Tunturi-Lapin 
koivikoissa esiintyy lisäksi variksenmarja-jäkälätyyppiä 
(LiT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Metsät synty-
vät luontaisen sukkession kautta nuorista karukkokan-
kaista. Sukkession seurauksena niistä kehittyy vanhoja 
karukkokankaita.
Esiintyminen: VMI9:n ja Metsähallituksen kuviotieto-
järjestelmän mukaan keski-ikäisten karukkokankaiden 
kokonaispinta-ala Suomessa on 77 km2, josta Etelä-Suo-
messa on 50 km2 ja Pohjois-Suomessa 27 km2. Vuoden 
1956 arvioitu pinta-ala oli 343 km2, josta Etelä-Suomen 
osuus oli 101 km2 ja Pohjois-Suomen 242 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Ylilaidunnus (porot), rehevöit-
tävä laskeuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsätalous.
Uhkatekijät: Ylilaidunnus (porot), rehevöittävä las-
keuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien ikära-
kenteen muutokset, metsätalous, ilmastonmuutos.
Arvioinnin perusteet: Karukkokankaiden keski-ikäis-
ten metsien määrä on vähentynyt 1950-luvulta lähtien 
koko Suomessa 78 %. Etelä-Suomessa määrä on vähenty-
nyt 51 % ja Pohjois-Suomessa 89 %. Määrän vähenemisen 
arvioidaan nopeutuneen, minkä vuoksi uhanalaisuus-
arviota on korotettu Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa 
arviota ei voitu enää korottaa. 

Karukkokankaiden määrää ovat vähentäneet Etelä-
Suomessa typpilaskeuma ja Pohjois-Suomessa porojen 
ylilaidunnus. Koko Suomessa niiden määrään on vai-
kuttanut kulojen puute ja todennäköisesti jo tähän men-
nessä ilmastonmuutos.

Kuolleen puun määrä on VMI9:n mukaan Etelä-Suo-
messa keskimäärin 0,4 m3, josta häviävän pieni määrä 
on järeää, yli 30 cm paksua puuta. Pohjois-Suomesta 
ei ole käytettävissä lahopuutietoja. Osa keski-ikäisistä 
karukkokankaista on suojelualueilla, mutta suojeltujen 

osuutta kokonaispinta-alasta on vaikea arvioida pienien 
kokonaispinta-alojen vuoksi.

Nykyisellään metsäpalot ovat harvinaisia, ja monet 
karukkokankaiden keski-ikäiset metsiköt ovat syn-
tyneet päätehakkuun ja sen jälkeisen sukkession seu-
rauksena, joten ne ovat voimakkaasti metsänkäsittelyn 
vaikuttamia. Poronhoitoalueella porolaidunnus vaikut-
taa keski-ikäisiin karukkokankaisiin. Etelä-Suomessa 
typpilaskeuma on heikentänyt myös luontotyypin laa-
tua. Pohjois-Suomessa porolaidunnuksen vaikutus on 
kuitenkin niin suuri, että Etelä-Suomessa laadullinen 
heikkeneminen on arvioitu Pohjois-Suomen vastaavaa 
vähäisemmäksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät.
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella sijait-
sevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaaliset 
mäntymetsät.

5.6.3 

Vanhat karukkokankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 2 h CR
Pohjois-Suomi 1 2 - CR
Etelä-Suomi 1 2 h CR

Luonnehdinta: Keski-ikäisten ja vanhojen karukkokan-
kaiden välinen ikäraja vaihtelee alueittain. Eteläisessä 
Suomessa se on 143 vuotta, Pohjois-Pohjanmaalla, Kai-
nuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 169 vuotta, Keski-
Lapissa 182 vuotta sekä Ylä-Lapissa ja suojametsäalueel-
la 195 vuotta. Vanhojen ja ikivanhojen metsien välinen 
ikäraja on eteläisessä Suomessa 220 vuotta, Pohjois-Poh-
janmaalla, Kainuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 260 
vuotta, Keski-Lapissa 280 vuotta sekä Ylä-Lapissa ja suo-
jametsäalueella 300 vuotta.

Aluskasvillisuus on karukkokankaiden yleiskuvauk-
sessa esitetyn kaltainen (luku 5.6). Luonnontilaisen van-
han karukkokankaan puusto koostuu lähinnä männystä 
(Pinus sylvestris). Vallitsevan latvuskerroksen lisäksi on 
yleensä vanhoja ylispuumäntyjä.
Maantieteellinen vaihtelu: Koko Suomessa metsäkas-
villisuustyyppinä on jäkälätyyppi (ClT). Tunturi-Lapin 
koivikoissa esiintyy lisäksi variksenmarja-jäkälätyyppiä 
(LiT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Metsät synty-
vät luontaisen sukkession kautta keski-ikäisistä karuk-
kokankaiden metsistä. Sukkession seurauksena niistä 
kehittyy ikivanhoja karukkokankaiden metsiä.
Esiintyminen: VMI9:n ja Metsähallituksen kuviotieto-
järjestelmän mukaan vanhojen karukkokankaiden ko-
konaispinta-ala Suomessa on 14 km2, josta Etelä-Suo-
messa on 3 km2 ja Pohjois-Suomessa 11 km2. Vuoden 
1956 arvioitu pinta-ala oli 133 km2, josta Etelä-Suomen 
osuus oli noin yhdestä muutamaan neliökilometriä ja 
Pohjois-Suomen 132 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Ylilaidunnus (porot), rehevöit-
tävä laskeuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsätalous.
Uhkatekijät: Ylilaidunnus (porot), rehevöittävä las-



321Suomen ympäristö  8 | 2008  Osa 2

Taulukoiden ja karttojen selitteet takasisäkannessa

M
etsät

keuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien ikära-
kenteen muutokset, metsätalous, ilmastonmuutos.
Arvioinnin perusteet: Vanhat karukkokankaat ovat 
aineiston mukaan vähentyneet 50-luvulta lähtien koko 
Suomessa 90 %. Etelä-Suomessa määrän suuruusluokka 
on pysynyt suunnilleen ennallaan, kun taas Pohjois-Suo-
messa pinta-ala on vähentynyt aineiston mukaan 92 %. 
Nykypinta-alat kuitenkin ovat niin pieniä, että niitä voi 
käyttää vain määrän suuruusluokan arvioimiseen, joten 
arvio vähenemisestäkään ei ole tarkka. Määrän vähene-
misen arvioitiin nopeutuneen, mutta arviota ei voinut 
tämän perusteella enää korottaa.

Kuolleen puun määrä on VMI9:n mukaan Etelä-Suo-
messa keskimäärin 2,9 m3, josta vain pieni osa on järeää, 
yli 30 cm paksua puuta. Pohjois-Suomesta ei ole käytet-
tävissä lahopuutietoja. Osa vanhoista karukkokankaista 
on suojelualueilla, mutta suojeltujen metsien osuutta on 
vaikea arvioida pienen kokonaispinta-alan vuoksi.

Nykyisellään metsäpalot ja muut luontaiset häiriöt 
ovat harvinaisia. Useimmat vanhat karukkokankaat ovat 
puuston ikärakennetta tasaavan ja lahopuun määrää 
vähentävän metsänkäsittelyn vaikuttamia. Aluskasvil-
lisuus on rehevöitynyt. Poronhoitoalueella porolaidun-
nuksella on voimakas vaikutus. Pohjois-Suomessa arvi-
ota kiristettiin laadullisen heikkenemisen nopeutumisen 
vuoksi. Etelä-Suomessa ja koko Suomessa laadullinen 
heikkenemiskehitys arvioitiin muuttumattomaksi. Näi-
den uhanalaisuusarviota kuitenkin kiristettiin ennen 
1950-lukua tapahtuneen heikentymisen vuoksi, sillä 
metsien pirstoutumisella arvioitiin edelleen olevan vai-
kutusta vanhojen metsien lajistoon.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaa
liset mäntymetsät.

5.6.4 

Ikivanhat karukkokankaat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 1 1 h CR
Pohjois-Suomi 1 2 h CR
Etelä-Suomi 1 2 h CR

Luonnehdinta: Vanhojen ja ikivanhojen karukkokankai-
den välinen ikäraja on eteläisessä Suomessa 220 vuotta, 
Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Koillismaalla ja Etelä-
Lapissa 260 vuotta, Keski-Lapissa 280 vuotta sekä Ylä-
Lapissa ja suojametsäalueella 300 vuotta.

Aluskasvillisuus on karukkokankaiden yleiskuva-
uksessa esitetyn kaltainen (luku 5.6). Luonnontilaisen 
ikivanhan karukkokankaann puusto koostuu lähinnä 
männystä (Pinus sylvestris).
Maantieteellinen vaihtelu: Koko Suomessa metsäkas-
villisuustyyppinä on jäkälätyyppi (ClT). Tunturi-Lapin 
koivikoissa esiintyy lisäksi variksenmarja-jäkälätyyppiä 
(LiT).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ikivanhat met-
sät syntyvät luontaisen sukkession kautta vanhoista ka-
rukkokankaiden metsistä. Häiriöiden seurauksena niistä 

tulee nuoria karukkokankaiden metsiä.
Esiintyminen: VMI9:n ja Metsähallituksen kuviotieto-
järjestelmän mukaan ikivanhojen karukkokankaiden 
kokonaispinta-ala Suomessa on noin 2 km2, josta Etelä-
Suomessa on muutama hehtaari ja Pohjois-Suomessa n. 
2 km2. Vuoden 1956 arvioitu pinta-ala oli 29 km2, josta 
Etelä-Suomen osuus oli noin 3 km2 ja Pohjois-Suomen 
26 km2.
Uhanalaistumisen syyt: Ylilaidunnus (porot), rehevöit-
tävä laskeuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, metsätalous.
Uhkatekijät: Ylilaidunnus (porot), rehevöittävä las-
keuma, lahopuun määrän väheneminen, metsien ikära-
kenteen muutokset, metsätalous, ilmastonmuutos.
Arvioinnin perusteet: Ikivanhojen karukkokankaiden 
määrä on vähentynyt 1950-luvulta lähtien aineiston mu-
kaan koko Suomessa yli 90 %. Etelä-Suomessa määrän 
suuruusluokka on pysynyt suunnilleen ennallaan, kun 
taas Pohjois-Suomessa pinta-ala on aineiston mukaan 
vähentynyt yli 90 %. Nykypinta-alat kuitenkin ovat niin 
pieniä, että niitä voi käyttää vain määrän suuruusluokan 
arvioimiseen, joten vähenemisarviokaan ei ole tarkka. 
Näin iäkkäissä metsissä myös metsikön iän määrittä-
minen on varsin epävarmaa. Määrän vähenemisen ar-
vioitiin nopeutuneen, mutta arviota ei voinut tämän 
perusteella enää korottaa.

Karukkokankaiden ikivanhojen metsien laadullinen 
heikkeneminen arvioitiin asiantuntija-arviona. Kuolleen 
puun määrästä ei ole käytettävissä tietoja. Suuri osa iki-
vanhoista karukkokankaista lienee suojelualueilla, joten 
lahopuun määrä todennäköisesti on hieman suurempi 
kuin nuoremmissa ikäluokissa. Nykyisellään metsäpa-
lot ja muut luontaiset häiriöt ovat harvinaisia. Monet 
ikivanhat karukkokankaatkin ovat puuston ikäraken-
netta tasaavan ja lahopuun määrää vähentävän metsän-
käsittelyn vaikuttamia. Etelä-Suomessa typpilaskeuma, 
Pohjois-Suomessa porolaidunnus ja koko Suomessa pirs-
toutuminen ja todennäköisesti myös ilmastonmuutos 
ovat vaikuttaneet ikivanhojen kaukkokankaiden laatua 
heikentävästi. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010).
Vastuuluontotyyppi: Pohjoisboreaalisella alueella si-
jaitsevat sisältyvät vastuuluontotyyppiin pohjoisboreaa
liset mäntymetsät.

5.7 

Muut metsien luontotyypit

Muut metsien luontotyypit muodostavat heterogeenisen 
ryhmän, johon on sisällytetty edellisiin ryhmittelyihin 
sopimattomia metsäluontotyyppejä. Näiden tyyppien 
esiintymiseen liittyy erityistä geomorfologiaa, maape-
rägeologiaa ja -kemiaa tai edellä esitetyistä metsistä 
poikkeavaa häiriödynamiikkaa. Näiden luontotyyppien 
tuntemus vaihtelee suuresti, ja osaa luontotyypeistä on 
ollut vaikeaa rajata omina kokonaisuuksinaan. Joihin-
kin tyyppeihin on myös sisällytetty suuresti vaihtelevia 
tapauksia.
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Harju- ja dyynimetsissä geomorfologinen maape-
rämuodostuma, jolla metsä kasvaa, on luontotyyppiä 
määrittävä tekijä. Maa-aineksen lajittuneisuus, raekoko 
ja rinteiden kaltevuus ovat keskeisiä eliöstöä sääteleviä 
tekijöitä. Kalliometsissä olennaisin piirre on puolestaan 
ohut tai puuttuva maapeite. Tulvametsien kasvillisuu-
teen vaikuttaa etenkin säännöllinen tulviminen.

Kemialliselta koostumukseltaan poikkeavalla maa-
pohjalla kasvavia metsiä ovat alunamaiden kuusikot 
sekä ultraemäksisellä maapohjalla kasvavat metsät. 
Näissä metsissä maaperän  kemiallinen äärevyys näkyy 
usein metsän heikkona kasvuna, lajiston yksipuolisuute-
na, poikkeavina kasviyhteisöinä tai joissain tapauksissa 
kasvien poikkeuksellisina fenotyyppeinä. Maaperäke-
mialtaan poikkeavia puustoisia ympäristöjä lienee mui-
takin, mutta niitä ei ole puuttuvien tietojen vuoksi voitu 
nimetä tai kuvata. Esimerkkinä tällaisista mainittakoon 
mm. Soklin alueen fosfaattirikkaat maat. Tällä alueella 
maaperän väkevyys näkyy mm. raudan saostumisena 
maan pinnalla ja puuston kitukasvuisuutena. Sallan ja 
Savukosken alueella on laajemminkin väkevien maiden 
laikkuja, joilla poikkeavan maaperän vaikutukset näky-
vät metsän erityispiirteinä. 

Pohjois-Suomessa väkevällä maapohjalla kasvavia 
kitumaita on kutsuttu nimellä ”kuolpuna”, mutta ni-
mityksen käyttö ei ole täysin yksiselitteistä. Osa näin 
kutsutuista vähäpuustoisista alueista on syntynyt muis-
ta kuin maaperällisistä syistä. Myös Metsähallituksen 
paikkatietoaineistoissa kuolpunat on kirjattu laajemmin 
vähäpuustoisia alueita kuvaavalla merkinnällä ”kuol-
punat ja hietikot”, mikä käytännössä rajoittaa todellis-
ten väkevillä mailla esiintyvien kohteiden jäljittämistä. 
Metsäasiantuntijaryhmä ei ole luokitellut tai kuvannut 
maaperältään kaikkein poikkeuksellisimpia metsäluon-
totyyppejä, koska saatavilla olevat tiedot olivat vähäisiä 
ja epäyhtenäisiä.

5.7.1 

Harjumetsien valorinteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 2 - VU*
Pohjois-Suomi 5 4 - NT
Etelä-Suomi 3 2 - EN 

Luonnehdinta: Harjumetsiksi määritellään metsät, jotka 
sijaitsevat mannerjäätikön sulamisvesien aikaansaamil-
la maaperämuodostumilla. Näitä ovat harjut, reuna-
muodostumat, saumamuodostumat, deltat ja sandurit. 
Omaksi luontotyypikseen on erotettu harjumetsien va-
lorinteet (mukaan lukien suppien valorinteet), kun taas 
varjorinteet luetaan uhanalaisuusarvioinnissa kangas-
metsätyyppeihin (mm. tuoreisiin kankaisiin), joista ne 
eivät juurikaan eroa. Harjuilla sijaitsevat lehdot käsi-
tellään lehtoluontotyyppien yhteydessä (luku 5.1), eikä 
niitä sisällytetä harjumetsiin.

Jään sulaessa osa harjuista muodostui kuivalle maal-
le vedenkoskemattomille alueille ja osa jäi veden alle. 
Harjuja muokkasivat vielä vesi ja tuuli ennen kuin ne 
jäivät kuivalle maalle maan noustessa tai kasvillisuus 

peitti maa-aineksen. Erilaisten muodostumisolosuhtei-
den takia harjut ovat rakenteeltaan ja maa-ainekseltaan 
vaihtelevia. Maaperä on veden lajittelemaa hiekkaa tai 
soraa. Varsinkin valorinteille ovat tyypillisiä kivennäis-
maapaljastumat.

Harjut kohoavat muutamista metreistä kymmeniin 
metreihin korkeammalle kuin ympäröivät kankaat ja 
suot. Rinteet kallistuvat eri ilmansuuntiin, mikä luo niille 
erilaiset kasvuolot ja kasvillisuuden. Harjumetsien kal-
tevuuden alarajaksi on määritetty 5 %. Ns. valorinteet 
ovat kaakon–lännen puoleisia harjunrinteitä, joilla kal-
tevuuden ja ilmansuunnan yhteisvaikutuksesta syntyy 
auringonsäteilyn määrän suhteen poikkeuksellisia kas-
vupaikkoja. Keväisin maa paljastuu varhain lumesta, 
ja rinteen lämpötilat voivat olla korkeat, mutta samalla 
äärevät. Valorinteillä myös lämpösumma muodostuu 
ympäristöään korkeammaksi. Harjujen valorinteillä on 
karuille kasvupaikoille tyypillinen heikosti kehittynyt 
podsolimaannos, joka on jyrkillä rinteillä häiriintynyt 
kivennäismaapaljastumien, nopean karikkeen hajoami-
sen ja pienimuotoisten vyörymien takia. 

Harjujen valorinteillä kasvaa valtalajeina esiintyvien 
karujen ja kuivien mäntykankaiden kasvien lisäksi 
harjuille tyypillisiä lajeja. Harjujen valorinteiden kas-
vupaikoille onkin määritetty omat kangasmetsiä vas-
taavat metsäkasvillisuustyypit, ns. harjuvariantit, joita 
on kolme. Kangasmetsien kanervatyyppiä (CT) vastaa 
häränsilmä-kanervatyyppi (HyCT). Se on karuin harju-
varianteista, ja sitä luonnehtii heikkokasvuinen matala ja 
harvahko puusto sekä jäkälät ja varvut. Kangasmetsien 
puolukkatyyppiin (VT) rinnastettavia harjujen metsä-
kasvillisuustyyppejä on kaksi. Häränsilmä-puolukka-
tyyppi (HyVT) muistuttaa edellistä, mutta sillä on vä-
hemmän jäkälää ja runsaammin varpuja. Myös puuston 
kasvu on parempaa. Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) 
ja kissankäpälä (Antennaria dioica) ovat luonteenomai-
sia juuri näille karuimmille harjumetsätyypeille. Puo-
lukka-mansikkatyypin (VFrT) kasvillisuus on hieman 
rehevämpää, ja sillä on runsaammin heiniä ja ruohoja 
sekä huomattavasti vähemmän varpuja. Monien var-
sinaisten harjukasvien esiintyminen on runsainta tällä 
tyypillä. Niihin kuuluvat mm. pohjanmasmalo (Anthyl
lis vulneraria ssp. lapponica), idänkeulankärki (Oxytropis 
campestris ssp. sordida) ja tunturikurjenherne (Astragalus 
alpinus) sekä hyvin harvinainen harjukeltalieko (Dipha
siastrum distachyum). Harjumetsätyypeistä puolukka-
mansikkatyyppi on mm. luontaisen rehevyytensä takia 
suurimmassa umpeutumisvaarassa ilman metsäpalojen 
aiheuttamaa häiriötä.

Karuissa harjumetsissä on pohjakerroksessa runsaasti 
jäkäliä. Yleisiä lajeja ovat palleroporonjäkälä (Cladonia 
stellaris), valkoporonjäkää (C. arbuscula) ja harmaaporon-
jäkälä (C. rangiferina), isohirvenjäkälä (Cetraria islandica), 
punapäätorvijäkälä (Cladonia coccifera) ja puikkotorvijä-
kälä (C. cornuta). Rehevämmillä kasvupaikoilla jäkälän 
osuus vähenee ja sammalten, erityisesti seinäsammalen 
(Pleurozium schreberi), osuus lisääntyy. 

Harjumetsien kenttäkerroksen valtalajeja ovat varvut 
kuten puolukka (Vaccinium vitisidaea), kanerva (Calluna 
vulgaris), sianpuolukka (Arctostaphylus uvaursi), varik-
senmarja (Empetrum nigrum) sekä jossakin määrin myös 
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mustikka (Vaccinium myrtillus). Avoimilla kasvupaikoilla 
heinät kuten metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja metsä-
kastikka (Calamagrostis arundinacea) yleistyvät. Harjuilla 
pensaskerros on niukka. Katajaa (Juniperus communis) 
voi kasvaa paikoitellen.

Harjuilla elää vaatelias hyönteislajisto. Kangasaju-
ruohoa kasvavilla harjunrinteillä on aiemmin esiintynyt 
monia sellaisia lajeja, jotka nykyisin ovat lähes kadonneet, 
mm. muurahaissinisiipi (Glaucopsyche arion) ja harjusini-
siipi (Pseudophilotes vicrama). Samoin nunnakirjokoisa 
(Pyrausta cingulatus) on nykyisin harvinainen, vaikka 
lajilla on aikoinaan ollut laaja levinneisyys Suomessa. 
Myös monet harjujen ludelajit ovat nykyisin hyvin pai-
kottaisia. Eteläisillä harjuilla voi tavata hietaruutuluteen 
(Rhyparochromus phoeniceus) tai harvinaisia hiekkamai-
den kärsäkkäitä (esim. Coniocleonus hollbergi).

Harjumetsät ovat pääasiassa mäntyä (Pinus sylvestris) 
kasvavia. Muita harjumetsien puulajeja ovat kuusi (Picea 
abies), rauduskoivu (Betula pendula), hieskoivu (B. puben
scens) ja haapa (Populus tremula). Puuston ikä- ja koko-
jakauma on erittäin vaihteleva, ja harjumetsissä kasvaa 
samanaikaisesti nuoria häiriön jälkeen syntyneitä taimia 
ja taimiryhmiä sekä ikivanhoja järeitä ylispuumäntyjä. 

Luontaisten häiriöiden, erityisesti kulojen vähene-
minen ja metsätalous ovat yksipuolistaneet puuston ra-
kennetta ja aiheuttaneet kasvillisuuden sulkeutumista 
sekä kivennäismaapaljastumien vähentymistä. Valoisien 
harjunrinteiden ja -lakien metsät ovat luontaisesti olleet 
avoimia. Ajoittain toistuneet metsäpalot ovat vähentäneet 
typen määrää ja pitäneet metsän avoimena. Metsäpalot 

tappavat etenkin nuorta puustoa ja muuta kasvillisuut-
ta ja lisäävät siten pintakasvillisuuden ja puuston auk-
koisuutta ja lahopuun määrää. Palot vaikuttavat myös 
puulajisuhteisiin. Lievä palo edistää mäntyvaltaisuutta, ja 
voimakas palo käynnistää puustokehityksen uudestaan, 
jolloin lehtipuut ovat usein vallitsevina. Tehokkaan palon-
torjunnan myötä metsäpalot ovat loppuneet ja harjumet-
siä muokkaa lähinnä metsätalous. Varsinkin isojen uu-
distusalojen heinittyminen ja tiheään taimettuminen ovat 
kiihdyttäneet paistealueiden kasvillisuusmuutoksia.
Maantieteellinen vaihtelu: Harjumetsien kasvillisuus 
muuttuu etelästä pohjoiseen pääosin kangasmetsien 
kasvillisuuden mukaisesti. Harjukasvien erilainen leviä-
mishistoria ja nykyinen levinneisyyskuva aiheuttavat 
jonkin verran maantieteellistä vaihtelua. Pohjanmaalla 
ja Lapissa kenttäkerroksen lajisto muuttuu ja varsinaiset 
harjulajit vähenevät, minkä vuoksi myös harjujen hyön-
teislajeja on vähemmän.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Harjumetsien 
valorinteet liittyvät muihin harjuilla sijaitseviin luonto-
tyyppeihin, joita ovat lehdot, pienvedet (erityisesti läh-
teet) ja varjorinteiden kangasmetsät.

Esiintyminen: Harjumetsien valorintei-
den esiintyminen on alueellisesti pai-
nottunut Etelä-Suomeen, erityisesti Sal-
pausselkien tienoille. Lajistoltaan edus-
tavimmat valorinteet ovat hemi- ja ete-
läboreaalisella vyöhykkeellä.
Uhanalaistumisen syyt: Metsäpalojen 
puute, rakentaminen, soranotto, rehe-

Vatulanharju, Ikaalinen. Kuva: Anne Raunio 
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vöittävä laskeuma, lahopuun määrän väheneminen, 
metsien ikärakenteen muutokset.
Uhkatekijät: Metsäpalojen puute, uudistusalojen hei-
nittyminen, tiheät taimikot ja nuoret metsät, rehevöittä-
vä laskeuma, rakentaminen, soranotto. 
Arvioinnin perusteet: Harjumetsien valorinteiden 
pinta-ala on vähentynyt mm. rakentamisen ja soran-
oton seurauksena. Eteläisessä Suomessa kokonaan hä-
vitettyjen kohteiden osuus on suurempi kuin Pohjois-
Suomessa. Palontorjunnan tehostuminen on poistanut 
harjujen luontaisen häiriötekijän, joka on ylläpitänyt 
harjujen paisterinteille tyypillistä avoimuutta, puusto-
rakennetta ja lajistoa. Tämän johdosta harjumetsien laatu 
on heikentynyt voimakkaasti Etelä-Suomessa ja melko 
voimakkaasti Pohjois-Suomessa. Metsätaloudessa harju-
metsiä on hyödynnetty samalla tavalla kuin kangasmet-
siä. Uudistusalojen heinittyminen vaikuttaa haitallisesti 
kilpailukyvyltään heikkoon harjukasvillisuuteen, ja ti-
heän taimikkovaiheen varjostus aiheuttaa harjukasvilli-
suudessa muutoksia. Heinittymistä on lisännyt ilmasta 
tuleva rehevöittävä laskeuma, joka vähentää karujen 
kasvupaikkojen harjulajistoa ja hyödyttää rehevien kas-
vupaikkojen lajeja. 

Toisaalta paisterinteillä kohtuullisen kokoiset uu-
distusalat ja varhennettu taimikonhoito sekä muu 
avoimuutta lisäävä toiminta kuten ajourat, kulkureitit, 
rajalinjat ja sähkölinjat ovat paahteisuutta vaativalle la-
jistolle eduksi, ja joiltakin ominaispiirteiltään paremmin 
säilyneitä kohteita voidaan löytää tällaisilta alueilta.

Harjuilla muu maankäyttö on ollut jopa muuta kan-
gasmetsää voimakkampaa. Harjut ovat soveltuneet 
maaperänsä takia hyvin erityyppiseen rakentamiseen. 
Harjumetsiä on jäänyt teiden, asuin- ja teollisuusaluei-
den sekä lentokenttien alle. Maa-ainesta on käytetty ja 
käytetään edelleen rakentamisen tarpeisiin. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin harjumetsät (9060). Harjujen 
valorinteillä esiintyy myös lehtoja, jotka on arvioitu lu-
vussa 5.1 osana lehtoluontotyyppejä. Ne voivat sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön rehevät 
lehtolaikut.
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
harjumetsät. 

5.7.2 

Sisämaan dyynimetsät

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 3 - VU
Pohjois-Suomi 5 4 - NT
Etelä-Suomi 5 3 - VU

Luonnehdinta: Sisämaan dyynimetsät sijaitsevat liikku-
mattomilla, kasvillisuuden sitomilla ns. fossiilisilla dyy-
neillä. Sisämaan dyynit ovat huomattavasti yleisempiä 
kuin rannikon aktiiviset dyynit, joita on tarkasteltu Itä-
meren ja rannikon yhteydessä (luku 2.2). Tunturikoivi-
kon sitomat ja tunturialueen liikkuvat dyynit käsitellään 
tunturien yhteydessä (luku 8).

Dyynit esiintyvät usein laajoina dyynikenttinä, joissa 
on kymmeniä tai jopa satoja selänteitä. Sisämaan dyy-

nit ovat rannikon dyyneihin verrattuna kooltaan keski-
määrin suurempia. Sisämaan dyynit ovat muodoltaan 
hyvin vaihtelevia. Lentohiekasta syntyy ensin tuulen 
suuntaa vasten poikittaisdyynejä, jotka pidemmälle 
kulkeuduttuaan tavallisesti kaareutuvat ja muuttuvat 
tuulen vallitsevaa suuntaa vastaan avautuviksi paraabe-
lidyyneiksi. Kehityksen jatkuessa dyynien kaaret voivat 
katketa muuttuen tuulen suunnan mukaisiksi pitkittäis-
dyyneiksi. Kasvillisuuden sitominen on voinut pysäyt-
tää dyynien kehityksen eri vaiheissa. Myös vallitseva 
tuulen suunta on voinut muuttua, minkä vuoksi dyynien 
muodot ovat usein epäsäännöllisiä. Tyypillisessä poikit-
taisdyynissä tai paraabelidyynissä tuulen puoleiset sivut 
ovat loivempia kuin suojasivut. 

Otollisia alueita tuulikerrostumien synnylle ovat ol-
leet erityisesti hiekkaiset harjut, deltamuodostumat sekä 
jääjärvi-, joki - ja rantakerrostumat. Vanhimmat tuuliker-
rostumat ovat syntyneet mannerjään häviämisen jälkeen 
jäätikön alta paljastuneen maan joutuessa alttiiksi jääti-
költä puhaltaneille voimakkaille tuulille.

Luontotyyppiin kuuluvat kasvupaikat ovat metsä-
talouden määrittelyssä tavallisesti kuivia kankaita tai 
karukkokankaita ja pohjoisessa jopa huonompituottoisia 
kitu- tai joutomaita, joilla puuston vuosikasvu on alle  
1 m3/ha. Dyynit ovat kerrostuneet karkeasta hiedasta ja 
hienosta hiekasta, ja aineksen raekoko on 0,06–0,6 mm. 
Rakeet ovat yleensä pyöristyneitä. Lentohiekka on ta-
vallisesti kvartsin vaalentamaa, mutta paikoin tavataan 
myös punertavaa tai kellertävää hiekkaa. Maaperä on 
heikosti podsoloitunutta. 

Karuille kasvupaikoille tyypillisesti dyynimetsiä 
laikuttavat poronjäkäläkasvustot. Yleisiä lajeja ovat 
palleroporonjäkälä (Cladonia stellaris), valkoporonjäkä-
lä (C. arbuscula) ja harmaaporonjäkälä (C. rangiferina). 
Pohjakerrosta laikuttavat myös lähinnä kynsisammalten 
(Dicranum spp.) ja seinäsammalen (Pleurozium schreberi) 
muodostamat kasvustot. Kivennäismaata on useimmi-
ten luontaisesti näkyvissä jyrkillä rinteillä, joissa on mm. 
eläinten pesäkoloja. Näillä paikoin pohjakerrosta sul-
kevat karvakarhunsammal (Polytrichum piliferum), ku-
losammal (Ceratodon purpureus), nuokkuvarstasammal 
(Pohlia nutans), hietikkotierasammal (Racomitrium canes
cens) sekä tinajäkälät (Stereocaulon ssp.) ja hirvenjäkälät 
(Cetraria spp.). Kulutuksen takia auenneet paljastumat, 
joita tuuli pitää avoinna (deflaatiopinnat), ovat sisämaan 
dyyneillä harvinaisia. 

Dyynien kenttäkerrosta vallitsevat varvut kuten puo-
lukka (Vaccinium vitisidaea), kanerva (Calluna vulgaris), 
sianpuolukka (Arctostaphylus uvaursi), variksenmarja 
(Empetrum nigrum) ja pohjoisessa myös riekonmarja (A. 
alpina). Mustikka (V. myrtillus) on runsaampi dyynien 
suojaisilla varjorinteillä seuranaan toisinaan suopursu 
(Ledum palustre) ja juolukka (V. uliginosum). Useimmi-
ten varpujen seassa on niukasti tavanomaisia metsä-
ruohoja ja toisinaan myös keltaliekoa (Diphasiastrum 
complanatum), harjukortetta (Equisetum hyemale) ja kis-
sankäpälää (Antennaria dioica). Heinistä yleisempiä ovat 
metsälauhan (Deschampsia flexuosa) ohella hietakastikka 
(Calamagrostis epigejos), ja kohdissa, joissa maapohja on 
avoin, lampaannata (Festuca ovina) ja kanervisara (Carex 
ericetorum). Samanlaisilla kasvupaikoilla voi tavata poh-
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joista kohden harvinaistuvaa kangasajuruohoa (Thymus 
serpyllum) sekä uhanalaista hietaneilikkaa (Dianthus are
narius) tai kangasraunikkia (Gypsophila fastigiata). Dyy-
neille tyypillistä kasvillisuutta, jota esiintyy vain harvoin 
harjuilla, on kielo-jäkäläkasvillisuus. 

Dyynimetsät ovat tavallisesti harvahkoja ja kitukas-
vuisia mäntymetsiä (Pinus sylvestris). Pensaskerros on 
niukka ja muodostuu katajasta (Juniperus communis) ja 
puiden taimista. Luontotyypin metsät ovat edustavim-
millaan harvakasvuisia, ja paikoitellen jyrkillä rinteillä 
voi olla puuttomia ja paisteisia hietikkoaluita. Puuston 
ikä- ja kokojakauma vaihtelevat suuresti. Rakenteelli-
sesti metsät ovat monipuolisia ja sisältävät sekä tiheitä 
puuryhmiä että puuttomia alueita. 

Dyyneillä voi olla myös tuoreita, lehtomaisia kankai-
ta ja jopa kuivahkoja lehtoja tyyppilajeinaan männyn 
ohella kuusi (Picea abies) ja lehtipuut. Kenttäkerroksessa 
on enemmän mustikkaa. Lehtomaisilla paikoilla varvi-
kon seassa on enemmän ruohoja tai heiniä kuten laajoja 
kielokasvustoja (Convallaria majalis), runsaasti oravan-
marjaa (Maianthemum bifolium), valkovuokkoa (Anemone 
nemorosa), kalliokieloa (Polygonatum odoratum), orvokke-
ja (Viola ssp.), sormisaraa (Carex digitata) ja nuokkuhel-
mikkää (Melica nutans).

Dyynihiekan paljastumat ja tuulen aiheuttama kulu-

tus ovat osalle dyynilajistoa elintärkeitä. Toisaalta liian 
voimakas dyynin pinnan kuluminen ja dyynihiekan 
liikkeelle lähteminen voivat hävittää koko dyynin. La-
hopuuta dyynimetsissä voi olla muita kivennäismaita 
enemmän, vaikka puuston kuutiomäärä on alhainen. 
Kuivissa oloissa puiden lahoaminen tapahtuu hitaasti, ja 
puuntuottokyvyltään heikkoja dyynimetsiä on käsitelty 
muita kangasmetsiä vähemmän. Näin lahopuulajistokin 
voi olla runsaampi. 

Puuston aukkoisuus, paisteisuus ja äärevät olosuh-
teet voivat lisätä alueiden merkitystä lahopuulajistolle. 
Dyynimetsissä uudistumista aiheuttavat pintapalot se-
kä tavallista pidemmät kuivuusjaksot, jotka tappavat 
puustoa ja muuta kasvillisuutta ja lisäävät siten auk-
koisuutta ja lahopuun määrää. Tosin vähäinen palavan 
aineen määrä ja kivennäismaapaljastumat rajoittavat 
palojen vaikutusta. Lievemmät kuivuusjaksot vaikut-
tavat puulajimuutoksiin. Kulot ovat karuunnuttaneet 
dyynimetsiä, ja niiden loppuminen näkyy pintakasvil-
lisuuden runsastumisena ja kivennäismaapaljastumien 
sulkeutumisena.
Maantieteellinen vaihtelu: Sisämaan dyynimetsien 
kasvillisuus muuttuu hieman siirryttäessä etelästä poh-
joiseen, esimerkiksi variksenmarjan osuus lisääntyy, ja 
kangasajuruoho ja hietaneilikka puuttuvat Lapista.

M
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Harjumetsien 
valorinteet ja karukkokankaat ovat sisämaan dyynimet-
sille läheisiä luontotyyppejä. 

Esiintyminen: Tuulikerrostumia tava-
taan yleisesti koko maassa. Salpausselän 
eteläpuolella sisämaan dyynejä on har-
vemmassa kuin muualla Suomessa. Si-
sämaan merkittäviä dyynimuodostumia 
on Vaalan Rokuanvaaralla, Sotkamossa, 
Lieksassa, Ilomantsissa, Suomussalmen 
Hossassa, Pudasjärvellä ja Posiolla. Har-

vinaisempia dyynien tuoreita tai lehtomaisia kankaita 
tavataan ainakin Hämeessä. Esiintymien koko vaihtelee 
hehtaarista useisiin neliökilometreihin.
Uhanalaistumisen syyt: Metsäpalojen puute, rehe-
vöittävä laskeuma, porolaidunnus, hiekanotto ja maan-
pinnan tasoittaminen, lahopuun määrän väheneminen, 
metsien ikärakenteen muutokset.
Uhkatekijät: Metsäpalojen puute, rehevöittävä las-
keuma, porolaidunnus, hiekanotto, metsätalous (puus-
ton yksipuolistuminen, eroosio).
Arvioinnin perusteet: Sisämaan dyynimetsien pinta-
ala ei ole merkittävästi muuttunut Etelä- eikä Pohjois-
Suomessa. Laadullinen heikentyminen on luontotyypin 
tilan kannalta merkittävämpää. Metsäpalojen torjunta 
on muuttanut luontaista häiriödynamiikkaa ja vähentä-
nyt kasvillisuuden avoimuutta. Dyynimetsissä nähdään 
metsänkäsittelyn jälkiä, vaikka ne karumpina kasvu-
paikkoina ovatkin jääneet tavanomaisia kangasmetsiä 
useammin käsittelyn ulkopuolelle. Asutuksen läheisyy-
dessä kasvillisuuden kuluminen voi paikoitellen muut-
taa luonnontilaista luontotyyppiä. Dyynejä on käytetty 
runsaasti myös armeijan satunnaisina tai jatkuvassa käy-
tössä olevina harjoitusalueina. Osa isommista dyynialu-
eista on myös virkistyskäytössä. Poronhoitoaluella po-
rolaidunnus vaikuttaa erityisesti kulutukselle herkkään 
pohjakerrokseen. Kasvillisuus voi muuttua myös rehe-
vöittävän laskeuman seurauksena. Kokonaisuudessaan 
luontotyypin laatu on heikentynyt etelässä enemmän 
kuin pohjoisessa. Koko luontotyypin tuhoavaa toimintaa 
ovat mm. maa-aineksen otto ja rakentaminen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

5.7.3 

Sisämaan tulvametsät

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 3 - EN
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 1 2 - CR

Luonnehdinta: Sisämaan tulvametsäksi katsotaan met-
säalue, johon tulva nousee säännöllisesti keväällä lumen 
sulamisen jälkeen tai kesällä tai syksyllä rankkasateiden 
seurauksena vuosittain tai muutamien vuosien välein, ja 
jonka kasvillisuudessa näkyvät tulvan aiheuttamat raken-
nepiirteet ja lajistovaikutukset. Tulvan metsään tuoma savi 
ja muu maa-aines tukahduttaa suuren osan sammalista ja 
suosii eräitä muita kasveja. Tulvametsät ovat useimmiten 
lehtipuuvaltaisia, koska maaperän ajoittainen vettyminen 
vaikeuttaa havupuiden menestymistä.

Tulvametsiä on eniten jokien ja purojen varsilla, mutta 
niitä voi lisäksi olla myös järvien ja lampien rannoilla. 
Eri tulvametsätyyppejä ei ole tiedon puutteen vuoksi 
erotettu tulvivan vesistön mukaan, vaikka vesistötyyp-
pi voi vaikuttaa tulvametsän ominaisuuksiin. Tulvan 
tuoma ravinnelisä ja kiintoaineksen kerääntyminen on 
suurempaa virtavesien tulvarannoilla. Merenrannan tul-
vametsiä ei käsitellä tässä, vaan ne sisältyvät Itämeren 
rantaluontotyyppeihin (luku 2.2).

Tulvan vaikutus luontyyppiin perustuu siihen, että 
se tuo virtauksen mukana kiintoainesta, ravinteita ja 
orgaanista ainetta kivennäismaalle ja rehevöittää ran-
tavyöhykkeen kasvupaikkoja. Tulva vaikuttaa myös 
suoraan maaperän kosteusoloihin ja lajistoon. Maape-
rän märkyyttä huonosti sietävät lajit kärsivät. Veden 
mukana tuleva aines peittää pohja- ja kenttäkerroksen 
lajeja ja mm. metsäsammalet, jäkälät ja varvut taantu-
vat. Kerääntyvä maa-aines peittää alleen ja tukahdut-
taa myös muuta kasvillisuutta ja tekee sen aukkoiseksi. 
Tulvat myös kuluttavat ja vaurioittavat kookkaampaa 
kasvillisuutta. Tämä näkyy vaurioina pensaissa ja puus-
tossa sekä epifyyttijäkälien ja -sammalien puuttumisena 
puiden rungoilta. Tulvan alaiset alueet ovat metsän ja 
veden vaihettumisvyöhykkeitä, jotka ovat lajistoltaan 
monipuolisia. 

Rantojen alavilla tulvavaikutteisilla mailla maaperä 
on usein savensekaista eikä turvetta ole. Maannos eroaa 
boreaaliselle vyöhykkeelle tyypillisestä podsolimaan-
noksesta. Maaperässä on sekoittuneena kivennäisainek-
sia ja orgaanista ainesta, eikä niiden kerrostuminen ole 
selkeää. Tulvan välisinä aikoina maaperä on kuitenkin 
kuiva eikä alue ole soistunut. Sekapuustoiset ja kuusi-
valtaiset tulvametsät ovat kasvupaikoiltaan tavallisesti 
tuoretta kangasta tai sitä rehevämpiä. Tulva tuo lisää 
ravinteita, mistä syystä tulvametsät ovat usein viljavia, 
jopa lehtomaisia.

Pohjakerroksen jäkälät ja metsäsammalet melkein 
puuttuvat. Sammalista esiintyy lähinnä kosteiden leh-

Pomokaira, Sodankylä. Kuva: Arto Saikkonen
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tojen lajeja. Tulva-alueilla on kuitenkin joitain luonto-
tyypille tyypillisiä sammmallajeja kuten silmälläpidet-
tävä tulvasammal (Myrinia pulvinata), joka kasvaa tul-
va-alueiden puiden ja pensaiden tyvillä ja jolle tulvien 
tuoma hienojakoinen liete on menestymisen edellytys. 
Ekologialtaan samantyyppinen on viitasammal (Leskea 
polycarpa), joka on vähemmän vaativa tulvien korkeu-
den ja tulevan lietteen suhteen ja menestyy siten myös 
järvien rannoilla.

Kenttäkerroksesta puuttuvat varvut, mutta heiniä ja 
ruohoja kasvaa runsaasti ja lajimäärä on suuri. Kastikoita 
(Calamagrostis spp.), röllejä (Agrostis spp.) ja saroja (Carex 
spp.) on runsaasti. Tulvametsissä kasvavat lisäksi mm. 
mesiangervo (Filipendula ulmaria), ranta-alpi (Lysimachia 
vulgaris), terttualpi (L. thyrsiflora), ojakellukka (Geum ri
vale), suoputki (Peucedanum palustre), nokkonen (Urtica 
dioica), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) ja ran-
tatädyke (Veronica longifolia) sekä erityisesti pohjoisessa 
kullero (Trollius europaeus).

Pensaskerroksessa kasvaa rannoille tyypillisesti paju-
ja (Salix spp.), paatsamaa (Rhamnus frangula) ja tuomea 
(Prunus padus). Pensaskerros on runsas tulvametsil-
le luontaisen puuston aukkoisuuden takia. Puustossa 
valtalajeina ovat hieskoivu (Betula pubescens), harmaa-
leppä (Alnus incana) ja tervaleppä (A. glutinosa), haapa 
(Populus tremula) sekä puumaiset pajut. Kuusta (Picea 
abies) kasvaa sekapuuna, ja paikoitellen kuusi voi olla 
vallitsevana puulajina. Kuusivaltaisilla alueilla tulvan 
vaikutus on tavallisesti lievää, vain keväällä tapahtuvaa, 
mikä ei ole puustolle niin haitallista kuin kasvukauden 
aikainen tulva. Kuusi voi myös kasvaa ympäristöään 
korkeammilla kohdilla. Harvinainen tulvametsien puu 
on eteläisimmässä Suomessa muutamissa paikoissa kas-
vava vaarantunut kynäjalava (Ulmus laevis).

Monet tulvametsien lajeista ovat nykyisin hyvin har-
vinaisia. Veteen kaatuneilla havupuilla elävä kovaku-
oriainen uppokeiju (Ditylus laevis) esiintyy suppealla 
alueella itärajan tuntumassa. Eteläisessä Suomessa ve-
teen kaatuneet tai muutoin kosteat lehtipuut ovat vas-
kikaarniaisten (Cyanostolus aeneus) sekä tulvasammalen 
elinympäristöä. 

Luontaisia häiriöitä tulvametsissä aiheuttavat taval-
lista pitkäkestoisemmat tulvat, jotka heikentävät, vauri-
oittavat ja jopa tappavat puita. Tulvat myös ylläpitävät 
lehtipuuvaltaisuutta, sillä ne hävittävät kuusialikasvos-
ta. Myös kangasmetsien tavanomaisemmat häiriöt kuten 
tuulenkaadot ja hyönteistuhot vaikuttavat puustoraken-
teeseen. Vesistöjen läheisyyden ja märkyyden takia tul-
vametsissä on vain harvoin metsäpaloja. Lahopuuta tul-
vametsissä kuten rantametsissä yleensäkin on enemmän 
kuin tavanomaisilla kivennäismailla, ja lahopuulajisto-
kin voi olla runsaampi. Puuston aukkoisuus, pensasker-
ros ja häiriöiden aiheuttamat äärevät olosuhteet lisäävät 
alueiden merkitystä lajistolle. Uudistuminen tapahtuu 
pienaukkoihin ja vesasyntyisesti.
Maantieteellinen vaihtelu: Tulvametsien luonteessa ei 
ole tiedossa maantieteellisiä eroja. Lajisto muuttuu poh-
joista kohti muun metsälajiston mukaisesti, esimerkiksi 
tervaleppää tavataan vain eteläisissä tulvametsissä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Tulvametsät 
liittyvät sijainniltaan läheisesti virtavesiin ja muistutta-

vat ekologialtaan kosteita lehtoja, metsäluhtia ja kynä-
jalavalehtoja. Rannikon tulvametsät sisältyvät pääosin 
rannikon metsien kehityssarjoihin (luku 2.2.5).

Esiintyminen: Esiintyminen on alueelli-
sesti painottunut suurten jokivesistöjen 
varsille ja alueille, joilla on vähän tulvia 
tasaavia järvialtaita. Pienvesien yhtey-
dessä on kapeita tulvametsäjuotteja. Säi-
lyneet esiintymät ovat varsin pieniä alu-
eita, muutaman aarin laikuista hehtaarei-
hin etenkin Etelä-Suomessa. Pohjoisessa 

tulvametsiä on laajempina kokonaisuuksina jokivarsilla. 
Uhanalaistumisen syyt: Tulvasuojelu, vesirakentami-
nen, kuivatus, metsien raivaamien viljelymaiksi.
Uhkatekijät: Tulvasuojelu, kuivatus, metsätalous. 
Arvioinnin perusteet: Tulvametsien määrän vähene-
minen ja laatun heikkeneminen on viimeisten viiden-
kymmenen vuoden aikana on ollut voimakasta, mutta 
samansuuntainen kehitys on alkanut jo tätä ennen. Eni-
ten tulvametsien määrään on vaikuttanut 1800-luvulta 
alkanut alavien ravinteisten tulvametsien raivaaminen 
maatalouden käyttöön niityiksi ja pelloiksi. Jokivesis-
töjen rakentaminen sähköntuotannon tarpeisiin, tulvi-
en torjunta, uomien ruoppaukset ja säännöstely ovat 
poistaneet ja vähentäneet jokien luontaista tulvivuutta. 
Myös järvien säännöstely vähentää tulvia rantametsis-
sä. Metsäojitus, purojen perkaus ja kuivatustoiminta 
ovat vähentäneet pienempien virtavesien varsien tul-
vametsien määrää. Jäljellä olevien tulvametsien laatua 
heikentävät maa- ja metsätalouden toimet. Metsätalous 
voi hävittää tulvametsiä ja heikentää tulvametsien laatua 
lahopuumäärän ja puuston ikärakenteen osalta. Tulvien 
vähenemisen aiheuttamat muutokset näkyvät kuusen 
lisääntymisenä ja sammalten leviämisenä pohjakerrok-
seen. Lisäksi lahopuun määrä on monilla kohteilla met-
sätaloustoimien vuoksi luontaista vähäisempää. 

Tulvametsien nykyistä pinta-alaa Suomessa ei tun-
neta. Myöskään historiallista pinta-alaa ei ole arvioitu, 
mutta erityisesti Etelä-Suomessa määrä on ollut hyvin 
paljon nykyistä suurempi, koska tulvametsiä lienee ollut 
kaikkien suurten jokien varsilla.

Pohjois-Suomessa tulvametsien väheneminen ja hei-
kentyminen ei ole ollut yhtä voimakasta kuin Etelä-Suo-
messa, mutta Pohjois-Suomessa on edelleen vaarana, 
että tulvasuojelu ja vesirakentaminen vähentävät jäljellä 
olevien esiintymien määrää ja heikentävät laatua. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin tulvametsät (91D0) se-
kä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön rehevät 
lehtolaikut.

5.7.4 

Kalliometsät

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 4 - NT
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Kalliometsissä on määritelmän mukaan 
korkeintaan 30 cm kerros maa-ainesta kallioperän päällä. 
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Karuissa kalliometsissä kallioperä on kivilajeiltaan niuk-
karavinteista kuten graniittia, grano- ja kvartsidioriittia 
tai graniittigneissiä. Metsätaloudessa tämän tyypin kas-
vupaikat luetaan metsä- tai kitumaahan. 

Kalliometsissä on runsaasti pienipiirteistä vaihtelua 
kallioperän muotojen, ilmansuunnan, maaperän pak-
suuden, kasvupaikkatyypin ja puuston suhteen. Var-
joisat kalliorinteet eroavat kasvuoloiltaan suuresti pais-
teisista rinteistä. Luontotyyppi kattaakin kasvupaikat 
avokalliolaikkuisesta ohuen kivennäismaan peittämästä 
kangasmetsästä aina pienialaiseen ja kosteaan turvepoh-
jaiseen kalliopainanteeseen. 

Karuissa kalliometsissä on pohjakerroksessa runsaas-
ti jäkäliä kuten palleroporonjäkälä (Cladonia stellaris), 
valkoporonjäkälä (C. arbuscula) ja harmaaporonjäkälä 
(C. rangiferina), isohirvenjäkälä (Cetraria islandica), pu-
napäätorvijäkälä (Cladonia coccifera) ja puikkotorvijäkälä 
(C. cornuta). Myös sammalet ovat yleensä runsaita, mutta 
sammallajisto on varsin yksipuolinen. Rahkasammalia 
(Sphagnum spp.) kasvaa lähinnä pienipiirteisissä kosteis-
sa painanteissa. 

Varpujen osuus kasvillisuudesta on merkittävä. Eri-
tyisesti puolukka (Vaccinium vitisidaea), kanerva (Cal
luna vulgaris), variksenmarja (Empetrum nigrum) sekä 
jossakin määrin mustikka (V. myrtillus) ovat vallitsevia. 
Paikoitellen voi esiintyä myös ruohoja ja heiniä kasvavia 
laikkuja. Kallioalueilla tavataan niille sopeutuneita lajeja 

kuten ahosuolaheinää (Rumex acetosella), kallioimarretta 
(Polypodium vulgare) ja kangasmetsien yleisiä lajeja ku-
ten metsälauhaa (Deschampsia flexuosa) ja metsäkastikkaa 
(Calamagrostis arundinacea).

Kallioilla pensaskerros on niukka. Kataja (Juniperus 
communis) ja pihlaja (Sorbus aucuparia) voivat kasvaa pai-
koitellen, ja kosteissa painanteissa voi esiintyä pajuja 
(Salix spp.). 

Kalliometsien pääpuulaji on mänty (Pinus sylvestris). 
Painanteissa ja kallioiden reunoilla menestyy myös kuu-
si (Picea abies). Muita luontotyypin puulajeja ovat rau-
duskoivu (Betula pendula), hieskoivu (B. pubenscens) sekä 
haapa (Populus tremula), jota tavataan hyvin tyypillisesti 
kallioiden reunustoilla. Puustorakenne on kalliometsissä 
vaihteleva. Pienikokoisen ja kitukasvuisen valtapuus-
ton lisäksi kasvaa vanhoja ja järeitä mäntyjä ylispuina. 
Nuorempi puusto muodostuu pääasiassa männyistä ja 
lehtipuista. Ikä- ja kokojakauman ohella puiden ryhmit-
tyneisyydessä on eroja, ja puustorakenne voi vaihdella 
puuryhmistä puuttomiin avokalliolaikkuihin. 

Häirioitä kalliometsissä aiheuttavat metsäpalot sekä 
tavallista pidemmät kuivuusjaksot, jotka tappavat puus-
toa ja muuta kasvillisuutta lisäten aukkoisuutta ja la-
hopuun määrää. Lievemmät kuivuusjaksot vaikuttavat 
puulajimuutoksiin. Kuivuusjaksojen myötä avoimien 
kalliometsien määrä lisääntyy. 

Lahopuuta kalliometsistä voi löytyä enemmän kuin 

Degerberg, Eckerö. Kuva: Petri Ahlroth
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tavanomaisilta kivennäismailta, vaikka elävän puuston 
tilavuus on erittäin alhainen. Kallioilla puut lahoavat 
hitaasti ja osa kalliometsistä on jäänyt metsätalouden 
käsittelyjen ulkopuolelle. Tällöin lahopuulajistoakin voi 
olla runsaammin. Puuston aukkoisuus, paisteisuus ja ää-
revät olosuhteet saattavat lisätä alueiden merkitystä la-
hopuulajistolle. Lämpöä kaipaavat lahopuulajit löytävät 
sopivan elinympäristön paahteisilta kalliorinteiltä, kun 
taas varjoisaan ja kosteaan sopeutuneet lajit viihtyvät 
kalliorinteiden ja notkojen tarjoamassa pienilmastossa. 
Maantieteellinen vaihtelu: Kalliometsien kasvillisuus 
muuttuu siirryttäessä lounaiselta rannikolta sisämaahan 
ja etelästä pohjoiseen. Lounaisessa Suomessa kalliomet-
sissä esiintyy muusta Etelä-Suomesta poikkeavaa me-
reistä ja lounaista lajistoa. Muualla eteläboreaalisessa 
vyöhykkeessä poronjäkäläkallioiden kasvillisuus eroaa 
jossain määrin kangasmetsien kasvillisuudesta. Pohjoi-
sempana erot kallioiden ja kangasmaiden välillä ovat 
vähäisiä. Kaakkois-Suomen rapakivikalliot ovat kallio-
aineksen rapautumisominaisuuksien takia hieman ra-
vinteisempia kasvupaikkoja.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Avoimet kallio-
metsät liittyvät ekologialtaan kangasmetsien karuimpiin 
tyyppeihin sekä karuihin kallioluontotyyppeihin (luku 
6.1). Puuston vähetessä ne vaihettuvat etenkin avoimiin 
laakeisiin kallioihin.

Esiintyminen: Suomen maapinta-alasta 
noin kaksi prosenttia on kalliopaljastu-
mia. Kalliomaata, johon lasketaan pal-
jastumat ja alueet, joilla on alle metri 
maa-ainesta kallioperän päällä, on hy-
vin vaihtelevasti eri puolilla maata, kes-
kimäärin 13 % maapinta-alasta. Vähiten 
esiintymiä tavataan Pohjanmaalla, Hä-

meessä ja Pohjois-Savossa, missä niitä on alle seitsemän 
prosenttia maa-alasta. Varsinais-Suomen pinta-alasta  
35 % on kalliomaata, ja Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, 
Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä vas-
taava osuus on yli 20 %. Luontotyypin määrittelyssä 
käytetyn 30 cm raja-arvon perusteella osuudet olisivat 
noin kolmanneksen edellä mainituista. 
Uhanalaistumisen syyt: Porolaidunnus, poimintahak-
kuut vähäisessä määrin, kuluminen ja kallioaineksen 
louhinta. 
Uhkatekijät: Porolaidunnus, kallioaineksen louhinta, 
rehevöittävä laskeuma, puuston rakenteen muutokset, 
lehtipuun häviäminen ja puuston ikärakennetta nuoren-
tavat hakkuut, kulutus.
Arvioinnin perusteet: Kalliometsien määrälliset muu-
tokset ovat olleet vähäisiä sekä Etelä- että Pohjois-Suo-
messa. Viime vuosina kallioaineksen louhinta rakennus-
tarpeisiin on lisääntynyt, mutta toiminta on vielä paikal-
lista. Kallioaineksen ottolupia on voimassa runsaat 1 100 
kappaletta. Voimassa olevien maa-aineksen ottolupien 
vaikutusalue on 23 000 ha, ja näistä kalliolupia on 18 
prosenttia. Jos maa-aineksen ja kallioaineksen ottolu-
vat ovat pinta-alavaikutukseltaan ja kooltaan vastaavia, 
kalliolouhinnan vaikutusalue on noin 40 km2. Luvat pai-
nottuvat etelärannikolle, Tampereen, Lahden ja Oulun 
ympäristöön. Louhinnan vaikutusalue on varsin pieni 
suhteessa kallioiden kokonaismäärään. 

Kalliometsien laatuun vaikuttavat lukuisat tekijät. 

Kalliometsät ovat jääneet kitu- ja joutomaina parem-
pikasvuisia kangasmetsiä useammin metsänkäsittelyn 
ulkopuolelle. Kallioillakin on kuitenkin käsittelyn jälkiä 
kuten lahopuuston vähenemistä ja koneiden jälkiä. Asu-
tuksen läheisyydessä kasvillisuuden kuluminen paikoi-
tellen muuttaa luontotyyppiä. Erityisesti pohjakerroksen 
kasvillisuus on herkkää kulumiselle. Pohjoisessa porojen 
laidunnus hävittää jäkäläkasvillisuuden ja vaikuttaa hai-
tallisesti myös muuhun kasvillisuuteen. Kalliometsien 
laadulliset muutokset ovat erilaisia etelässä ja pohjoi-
sessa. Etelä-Suomessa laatuun ovat vaikuttaneet metsä-
talous, muu ihmistoiminta ja mahdollisesti myös ilmasta 
tuleva typpilaskeuma. Pohjoisessa laadun muutoksen 
aiheuttaa lähinnä porolaidunnus.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vähäpuustoi-
sin osa tyypistä voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön kalliot, kivikot ja louhikot. Runsaspuus-
toisin osa voi sisältyä luontodirektiivin luontotyyppiin 
luonnonmetsät (9010).
Vastuuluontotyyppi: Kalliometsät on vastuuluontotyyp-
pi.

5.7.5 

Alunamaiden kuusikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - - - DD
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi - - - DD

Luonnehdinta: Alunamaiden eli happamien sulfaatti-
maiden kuusikot on savimailla esiintyvä luontotyyppi, 
jota tavataan Pohjanmaan rannikkoseudulla, yleensä alle 
60 metriä merenpinnasta olevalla vyöhykkeellä. Aluna-
maat ovat tyypillisesti alavia, ja happaman savimaan 
päällä on ohut turvekerros. Soistumisen syyt vaihtelevat. 
Alunamaiden metsät ovat yleensä kuusikoita.

Savimaan happamuus johtuu kohonneesta maan 
sulfidipitoisuudesta (ns. mustia sulfideja). Jääkauden 
jälkeen alueella n. 8  000–1  000/1  500 eaa. sijainneen 
Litorinameren eri vaiheiden seurauksena hapettomiin 
olosuhteisiin kerrostui kuollutta eläin- ja kasviperäistä 
ainesta. Merenpinnan laskiessa kerrostumat jäivät kui-
valle maalle, jolloin niiden sisältämät sulfidit alkoivat 
hapettua joko luontaisesti tai ihmisen toimien kiihdyttä-
mänä. Hapettumisessa maahan syntyi rikkihappoa, joka 
muodostaa veteen liukenevia happamia suoloja. Maape-
rän happamuus vaikuttaa myös alumiinin, mangaanin 
ja raudan liukoisuuteen. Lisäksi maaperäkemiallista eri-
koislaatuisuutta alunamaihin aiheuttavat suolalaikut, 
joita esiintyy maaperässä pitkälläkin sisämaassa. 

Maaperäkemiallinen vaihtelu häiritsee puiden juu-
riston kehitystä. Tämä saattaa osaltaan selittää paalu-
juurisen männyn vähyyden alueen savimailla ja kuusen 
pituuskasvun pysähtymisen aiemmassa vaiheessa kuin 
muualla Suomessa. Pohjanmaan rannikkoalueella kuu-
sikoiden huono kunto näkyy sekä puiden harsuuntumi-
sena että paikoitellen runsaina tuulenkaatoina.

Pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuus on alunamai-
den kuusikoissa pääpiirteittäin samantyyppistä kuin 
muissakin tämän alueen kangasmetsissä. Ravinteisuutta 
vaativa lajisto on luultavasti kuitenkin vähälukuisempaa 
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tai puuttuu kokonaan. Happamien olosuhteiden vaiku-
tus kasvien ravinteiden ottoon ja käyttöön selittänee 
myös pensaskerroksen niukkuuden. Luontotyyppi on 
arvioitu puutteellisesti tunnetuksi, koska alunamaiden 
metsiä ei ole erityisesti kartoitettu, eikä tyypin kuvaa-
miseksi ole käytettävissä riittäviä tietoja eliöyhteisöjen 
erityispiirteistä.
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypin maantieteel-
listä vaihtelua ei tunneta. Edes alunamaiden pääesiinty-
mäalueelta ei ole tehty kattavia lajistokuvauksia, jolloin 
edellytyksiä eri maantieteellisten alueiden vertailuun 
ei ole. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
muistuttaa lähinnä karuja kangasmetsien luontotyyppe-
jä. Pohjanmaan rannikolla alunamaan kuusikoita sisäl-
tyy maankohoamisrannikon metsien kehityssarjoihin. 
Kosteuden perusteella alunamaiden kuusikot rajautuvat 
puustoisiin soihin. 

Esiintyminen: Alunamaiden kuusikoi-
ta esiintyy Suomessa etupäässä Pohjan-
maan rannikkoalueella erityisesti När-
piön seudulla ja aina Perämeren pohjuk-
kaan asti. Lisäksi luontotyyppiä esiintyy 
vähäisempänä Satakunnan, Varsinais-
Suomen ja mahdollisesti läntisimmän 
Uudenmaan rannikolla. Esiintymien 

painottuminen Pohjanmaalle selittyy alueen maaperän 
korkeammalla sulfidipitoisuudella. Jäljellä olevat esiin-
tymät ovat pirstaleisia, koska jokilaaksoissa ja alavilla 
mailla sijaitsevat savimaat on monin paikoin otettu vil-
jelykäyttöön. Paikkatietoanalyyseihin perustuvan kar-
kean arvion mukaan todennäköisistä esiintymistä kaksi 
kolmasosaa on alle hehtaarin kokoisia. 

Alunamaan metsät ovat todennäköisesti jonkin verran 
vähentyneet viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana, 
mutta nykyisin uusien peltojen raivausta tehdään melko 
vähän. Luontotyypin varhaisempi taantuminen lienee sen 
sijaan ollut voimakasta, mikä on seurausta pellonraivauk-
sesta. Alunamailla osataan nykyisin välttää ojituksia, jotka 
johtavat maaperän voimistuvaan happamoituniseen. Täs-
tä syystä maaperän kuivatus ei ole myöskään merkittävä 
uhka luontotyypin säilymiselle. Nykyiset kohteet ovat 
pienialaisia pirstaleita peltojen laiteilla ja kosteammissa 
painanteissa. Vaikka esiintymät ovat pirstoutuneet, niiden 
kokonaispinta-ala on edelleen kohtalainen. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppeihin maankohoamisranni
kon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (9030) 
tai luonnonmetsät (9010).

5.7.6 

Ultraemäksisellä maapohjalla  
kasvavat metsät

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 h VU
Pohjois-Suomi 5 5 h NT
Etelä-Suomi 4 4 h VU

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan etenkin ns. 
serpentiinivaikutteisia metsiä, jotka kasvavat ultraemäk-
sisellä maapohjalla ja joissa tavataan erityisiä serpentii-
nikasveja tai joilla kasvillisuus on serpentiinialustalle 
ominaiseen tapaan poikkeuksellisen niukkaa. Tällaista 
metsäkasvillisuutta esiintyy varsinkin voimakkaasti 
metamorfoituneiden ultraemäksisten kivilajien alueel-
la. Serpentiinivaikutteiset metsät ovat syntyneet ohu-
elti peitteisille ultraemäksisille kallioille tai tällaisesta 
kalliosta rapautuneelle maalle. Serpentiinivaikutuksen 
taustalla lienee useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 
kasvillisuuden erityispiirteisiin erikseen tai yhdessä: 
magnesiumin poikkeuksellinen runsaus kalsiumiin näh-
den, raskasmetallien suuri määrä ja tärkeiden ravintei-
den niukkuus (serpentiinivaikutusta ja -kasvillisuutta on 
kuvattu tarkemmin luvussa 6.3). Ultraemäksiä kivilajeja 
ovat esimerkiksi serpentiniitti, vuolukivi ja duniitti.

Metsätyypin sisällä esiintyy vaihtelua abioottisissa te-
kijöissä. Maapohjat ovat kehittyneet hyvin erilaisiksi, ja 
ultraemäksisiä kasvupaikkoja on serpentiinisoraikoista 
turpeisiin tihkupintoihin. Maaperän kosteus on suurim-
millaan soistuneissa kohteissa ja niukimmillaan kuivilla 
ja tuulisilla vaarojen lakialueilla. 

Ultraemäksisellä maapohjalla kasvaa kasvillisuustyy-
piltään ja puustoltaan monenlaisia metsiä. Kasvillisuus 
on yleensä kangasmetsäkasvillisuudeksi luokiteltavaa. 
Tyypillisesti kasvillisuus on avointa ja muodostuu havu-
puista, varvuista ja heinistä. Kasvisto on niukkaa ja pie-
nipiirteisesti vaihtelevaa sekä usein myös ekologialtaan 
erikoistunutta. Varpukerroksessa esiintyy aukkoisuutta 
väkevimmillä laikuilla. Kenttä- ja pohjakerroksen kas-
villisuudesta on tietoa etupäässä Pohjois-Suomen esiin-
tymistä, mutta kasvillisuus vaihtelee suuresti eteläisim-
pien ja pohjoisimpien kohteiden välillä. Muuta eliöstöä 
ei ole juuri tutkittu, eikä esimerkiksi maaperän eliöstöstä 
ole Suomessa saatavilla selvityksiä.

Pääpuulaji on useimmilla luontotyypin kohteilla 
heikkokasvuinen mänty (Pinus sylvestris), ja kataja (Ju
niperus communis) saattaa olla silmiinpistävän runsas. 

Teerisuon Hanhiharju, Kuusamo. Kuva: Tiina Tonteri
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Taulukoiden ja karttojen selitteet takasisäkannessa

M
etsät

Siniheinän (Molinia caerulea) ja hietakastikan (Calamag
rostis epigejos) runsaus on tyypillistä monille kohteille. 
Putkilokasveista tunnetaan myös monia ultraemäksisille 
kasvualustoille erikoistuneita paikallisia muotoja ja ro-
tuja. Näitä ovat mm. serpentiinipikkutervakko (Lychnis 
alpina var. serpentinicola), kaljutunturihärkki (Cerastium 
alpinum ssp. glabratum) ja lapinnätä (Minuartia biflora). 
Eteläisillä serpentiinikallioilla esiintyy omia kasvihar-
vinaisuuksia kuten serpentiiniraunioinen (Asplenium 
adulterinum). Lisäksi on havaittu eräitä niille ominaisia 
sammalia ja jäkäliä, jotka eivät luultavimmin kuitenkaan 
esiinny muualla kuin kallio- ja kivipinnoilla. Kosteam-
pien paikkojen lajistoon Itä-Lapissa kuuluu nuppisara 
(Carex capitata).

Luontotyypin luontainen häiriödynamiikka vaihtelee 
suuresti, koska eteläiset ja pohjoiset esiintymät eroavat 
toisistaan. Myös eri kohteiden korkeusasema ja koste-
usolot ovat erilaisia. 
Maantieteellinen vaihtelu: Luontotyypin maantieteel-
linen vaihtelu on suurta, mutta sitä ei ole tarkemmin 
selvitetty. Pohjoisimmista esiintymistä on kuitenkin teh-
ty varsin kattavia kasvillisuuskuvauksia. Eteläisimmän 
Suomen serpentiniittiesiintymien yhteydessä esiintyvät 
metsät poikkeavat näistä hyvin paljoin. Eteläisimpiä esiin-
tymiä kuvaavat piirteet puuttuvat vastaavasti pohjoisim-
milta vähäpuustoisilta serpetiinisoraikoilta tyystin. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyp-
pi muistuttaa lähinnä kangasmetsien luontotyyppejä. 
Kosteammassa päässä serpentiinikankaat rajautuvat 
puustoisiin soihin, Pohjois-Suomessa tunturiluonto-
tyyppeihin ja kallioalueilla ultraemäksisiin kallioihin 
(serpentiinikalliot).

Esiintyminen: Luontotyyppiä esiintyy 
Suomessa hyvin hajanaisesti, mutta laa-
jalla alueella. Ultraemäksiset kalliot ovat 
painottuneet erityisesti Pohjois-Savosta 
ja Pohjois-Karjalasta Kuusamoon ulot-
tuvalle vyöhykkeelle sekä Sallan ja Kit-
tilän väliselle alueelle (kuva 12, luku 
6.3). 

Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, kiviaineksen louhin-
ta.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin keskeisin uhkate-
kijä on kaivannaistoiminta. Eteläisessä Suomessa ultra-
emäksisiä kiviä, etenkin vuolukiveä, on louhittu raken-
nuskiveksi (esim. takat) useilla kohteilla. Ultraemäksiset 
kallioperäalueet ovat usein myös malmienlouhinnan 
kannalta kiinnostavia alueita, ja merkittävällä osal-
la luontotyypin esiintymiä onkin kaivosvaltauksia tai 
mahdolliseen malmienlouhintaan liittyvää tutkimustoi-
mintaa (esim. koeporauksia). Vaikka malmien louhinta 
on pääsääntöisesti maanalaista toimintaa ja vuolukiven 
louhinta kohdistuu puolestaan kallioihin, kaivannaistoi-
minta voi oheistoimintoineen ja -rakenteineen hävittää 
myös ultraemäksisten alueiden metsiä. Luontotyyppi 
on arvioitu vaarantuneeksi. Tyyppi on harvinainen sekä 
Etelä- että Pohjois-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

5.7.7

Jalopuustoiset kangasmetsät

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 3 - VU
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 3 3 - VU

Luonnehdinta: Jalopuustoinen kangasmetsä on harvi-
nainen luontotyyppi, jota esiintyy vain pienialaisina ja 
pirstoutuneina erillisinä esiintyminä Etelä-Suomessa, 
runsaimmin hemiboreaalisella eli tammivyöhykkeellä. 
Se esiintyy pääasiassa vain viljavimmilla kangasmetsien 
kasvupaikoilla eli lehtomaisilla tai tuoreilla kankailla, 
joskus myös kuivahkoilla kankailla. Lehmus (Tilia cor
data) ja tammi (Quercus robur) saavuttavat vain harvoin 
tälle luontotyypille vaadittavaa vähimmäiskokoa tai  
-määrää kuivahkoilla kankailla tai kallioisilla paikoilla 
kasvaessaan. Lehmusta kasvavat jalopuustoiset kangas-
metsät esiintyvät sisämaassa yleensä rinteillä vanhan 
lämpökauden aikaisen rantaviivan korkeudella.

Jalopuustoisissa kangasmetsissä maalajina on kiven-
näismaa, jota peittää kangashumus, kun taas jalopuu-
lehdoissa maannoksena on mullan ja kivennäismaan 
sekainen lehtomaa. Lehtomaisilla kankailla sijaitsevissa 
jalopuumetsissä maannoksena saattaa olla myös mullas. 
Jalot lehtipuut muokkaavat karikkeellaan esiintymis-
metsikköään. Lehmuksen karike on kalkkipitoista, mi-
kä koituu hajottajaeliöiden hyväksi. Sen sijaan tammen 
ja vaahteran (Acer platanoides) karikkeet ovat happamia 
ja huonosti hajoavia. Monilajinen jalopuustoinen kan-
gasmetsä tuottaa kuitenkin muhevan karikekerroksen 
hajottajille ja kasvillisuudelle. 

Jalopuustoisten kangasmetsien pohja- ja kenttäkerros 
vaihtelee huomattavasti kasvupaikan, puulajikoostu-
muksen ja puuston iän mukaan. Pohjakerros on muiden 
kangasmetsien tapaan sulkeutunut. Valtalajistoon kuu-
luvat mm. metsäkerrossammal (Hylocomium splendens), 
metsäliekosammal (Rhytidiadelphus triquetrus) tai seinä-
sammal (Pleurozium schreberi). Kenttäkerroksessa val-
litsevat varvut, etenkin mustikka (Vaccinium myrtillus). 
Ruohojen osuus on selvästi niukempi kuin lehdoissa, 
mutta runsaampi kuin karuissa kangasmetsissä. Ruo-
hojen valtalajisto riippuu kasvupaikasta, mutta yleisiä 
ovat esimerkiksi oravanmarja (Maianthemum bifolium) 
ja käenkaali (Oxalis acetosella). 

Jalopuustoisissa kangasmetsissä on puustolle omi-
naista vaihtelua paitsi puulajeissa, myös puiden iässä. 
Latvustot ja lehvästö ovat monikerroksellisia, vaikka-
kin kerroksellisuus on vähäisempää kuin lehdoissa, ja 
lahoavaa puustoa on paljon. Pensaskerroksen samoin 
kuin aluskasvillisuuden runsaus ja koostumus vaihte-
levat kasvupaikan mukaan. 

Jalopuustoisissa kangasmetsissä on määritelty jalo-
ja lehtipuita olevan vähintään 20 runkoa hehtaarilla, ja 
runkojen läpimitta on vähintään 7 cm, paitsi tammella 
vähintään 20 cm. Luontotyyppiin luetaan myös kangas-
metsäkohteet, joilla 20 rungon vaatimus ei täyty, mutta 
jalojen lehtipuiden tilavuus on yli 5 m3/ha ja keskiläpi-
mitta vähintään 20 cm. Vaihtoehtoisesti jalopuustoisissa 
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kangasmetsissä voi olla vähintään 2 metriä korkeita tai 
leveitä pähkinäpensaita (Corylus avellana) vähintään 20 
kpl hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryh-
mänä. Luontotyypin yleisin jalopuulaji lienee lehmus. 
Tämä johtuu osaltaan lehmuksen muita jaloja lehtipui-
ta pohjoisemmasta levinneisyydestä sekä paremmasta 
varjonsiedosta. Vaahtera esiintyy vuokkovyöhykkeellä 
jalopuustoisissa kangasmetsissä usein alikasvoksena. 
Tammea kasvaa puolestaan sekapuuna, harvinaisena 
myös omina metsiköinään etelärannikolla. Jalopuula-
jien kirjo on suurinta tammivyöhykkeen jalopuustoissa 
kangasmetsissä.

Jalopuustoiset kangasmetsät ovat yleensä sekametsiä, 
joissa kasvaa jalopuiden lisäksi kuusta (Picea abies), rau-
duskoivua (Betula pendula) ja haapaa (Populus tremula), 
toisinaan myös raitaa (Salix caprea). Luonnontilassa jalo-
puustoisiin kangasmetsiin kohdistuu erilaisia häiriöitä, 
joista merkittävimpiä ovat tuulenkaadot. Puuston ikään-
tyminen vähentää vastustuskykyä hyönteisten ja sienten 
aiheuttamille häiriöille ja aiheuttaa puiden vähittäistä 
kuolemista. Myös metsäpalot voivat uudistaa metsää 
varsinkin tuoreilla tai kuivahkoilla kankailla. Luonnon-
tilaisissa nuorissa jalopuustoisissa kangasmetsissä on 
lahopuuta vähintään 100 m3/ha ja keski-ikäisissä, van-
hoissa ja ikivanhoissa metsissä vähintään 50 m3/ha.

Jalopuiden uudistumiskyky vaihtelee puulajeittain. 
Lehmus tuottaa Suomessa harvoin itämiskykyistä sie-
mentä ja se uudistuukin pääasiassa vesoista. Vaahtera 
uudistuu siemenistä, samoin tammi, vaikka se muodos-
taa myös runko- ja kantovesoja. Vaahtera ja lehmus sie-
tävät nuorina hyvin varjostusta ja uudistuvat helposti 
alikasvokseksi. Nuoret tammetkin pystyvät kasvamaan 
kohtalaisesti alikasvoksena. Vuorijalava (Ulmus glabra) 
uudistuu nykyään hyvin heikosti kannan pienuuden 
vuoksi. Jalopuiden varttuessa niiden valontarve lisään-
tyy. 

Koska jalopuiden levinneisyys ja ekologia sekä ja-
lopuustoisten kangasmetsien muu puulajikoostumus 
vaihtelevat, myös eliöyhteisöt vaihtelevat. Jalopuihin 
on sitoutunut joukko vaateliasta ja harvinaista eliöstöä. 
Tämä perustuu siihen, että jalopuut tarjoavat monipuo-
lisen elinympäristön pitkäikäisyytensä, osa kukkiensa 
ja siementensä, osa emäksisten lehtiensä, kuorensa ja 
valuvesiensä sekä runkonsa koloisuuden ja lahovai-
heiden ansiosta. Suosituin isäntäpuu on tammi, johon 
erikoistuneita eliölajeja on satoja, kenties tuhansia. Tam-
men jälkeen seuraavaksi suosituin isäntäpuu on lehmus. 
Vaahteraa suosivat selvästi harvemmat eliöt. 

Perhoset ja kovakuoriaiset suosivat tammea, jotkut 
myös lehmusta. Vanhojen jalopuiden karkealla kaarnalla 
kasvaa joukko siihen erikoistunutta sammal- ja jäkäläla-
jistoa, eniten tammella. Sen sijaan lehmuksen kaarna on 
muita jalopuita heikompi kasvualusta. Jalopuustoisten 
kangasmetsien sienilajisto on runsas. 
Maantieteellinen vaihtelu: Tammivyöhykkeellä jalo-
puiden kirjo on suurin ja jalopuustoiset kangasmetsät 
ovat siten vaihtelevimpia. Puulajikirjo vähenee pohjoi-
seen päin noudattaen jalopuiden luontaisia levinnei-
syysrajoja. Lehmuksella on pohjoisin levinneisyys, joka 
ulottuu Oulun läänin eteläosiin saakka.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Jalopuustoiset 
kangasmetsät rajautuvat ravinteisuudeltaan lehtoihin ja 

toisaalta niitä karumpiin kasvupaikkoihin. Jalopuustoi-
set kangasmetsät ovat harvinaisia kuivahkoilla kankail-
la, ja näitä karummilla kangasmetsien kasvupaikoilla 
ne eivät esiinny. 

Esiintyminen: Jalopuustoisten kangas-
metsien esiintyminen on alueellisesti 
painottunut tammivyöhykkeelle. Niitä 
esiintyy kuitenkin koko Oulun läänin 
eteläpuolisella alueella. Jalopuustoisia 
kangasmetsiä arvioidaan olevan Ahve-
nanmaalla 1 km2 ja muualla Etelä-Suo-
messa 37 km2. Ahvenanmaalla niitä ei 

ole valtakunnan metsien inventoinnin mukaan suojelu-
alueilla, ja muualla Etelä-Suomessa suojeluaste on 
28  %.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien puulajisuhteiden 
muutokset, pellonraivaus, lahopuun väheneminen, 
metsien ikärakenteen muutokset, metsien uudistamis- 
ja hoitotoimenpiteet, ojitukset, rakentaminen.
Uhkatekijät: Metsätalous kokonaisuudessaan (metsien 
puulajisuhteiden muutokset, lahopuun väheneminen, 
metsien ikärakenteen muutokset, metsien uudistamis- ja 
hoitotoimenpiteet), ojitukset, rakentaminen (tiet, voima-
linjat, asutus yms.)
Arvioinnin perusteet: Jalopuustoisten kangasmetsien 
pinta-alan arvioidaan vähentyneen merkittävästi vii-
meisten viidenkymmenen vuoden aikana, koska jalo-
puusto on saanut harvennuksissa ja uudistushakkuissa 
väistyä metsätaloudellisesti arvokkaampien puulajien, 
yleensä kuusen tieltä. Jalopuuston vähäinen määrä 
haittaa myös jalopuiden luontaista uudistumista seka-
puustoksi, ja näin uusien jalopuustoisten kangasmetsien 
syntyminen on vähäistä. Vähenemistä on tapahtunut 
myös jo aiemmin, sillä jalopuustoiset kangasmetsät ovat 
yleisimpiä viljavilla kasvupaikoilla, joita on otettu run-
saasti maatalouskäyttöön. Viime vuosina väheneminen 
on hidastunut mm. uusien luonnonsuojelualueiden, 
vuonna 1997 voimaan tulleen luonnonsuojelulain ja 
uusien metsänhoitosuositusten ansiosta. Jalopuustoisia 
kangasmetsiä jää kuitenkin nykyäänkin rakentamisen 
(esim. tiet, voimalinjat, rakennukset) alle. 

Metsätalous on muuttanut jalopuustoisia kangasmet-
siä myös laadullisesti. Harvennukset eri ikävaiheissa 
muuttavat voimakkaasti puustorakennetta, koska ne 
vähentävät puulajien määrää ja lahopuuston muodos-
tumista sekä eri lahopuulaatujen syntyä. Samalla har-
vennus tasoittaa puiden etäisyydet ja latvuston melko 
tasakorkuiseksi. Silloinkin, kun jalopuut säästetään har-
vennuksissa, metsien rakenne ei vastaa luontaista, sillä 
lahopuumäärä on alhainen ja lahopuun laatuvaihtelu 
on supistunut. Varsinkin järeä jalopuusta muodostunut 
lahopuusto yleensä puuttuu. Lehtomaisilla kankailla, 
joilla suurin osa jalopuustoisista kangasmetsistä sijait-
see, on Etelä-Suomessa lahopuuta keskimäärin vain 3,2 
m3/ha, josta vain 0,5 m3/ha on yli 30 cm paksua. Ete-
lä-Suomen lehtomaisista kankaista on ojitettu 13,4 %. 
Kaikki em. muutokset heijastuvat myös jalopuustoisissa 
kangasmetsissä elävään lajistoon. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältää luon-
todirektiivin luontotyypin vanhat tammimetsät (9190). 
Sisältyy pääosin luonnonsuojelulain luontotyyppiin 
jalopuumetsiköt.
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