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Julkaisun tässä osassa käsitellään luontodirektiivin lajeja. Se alkaa yleisluvulla, jossa
on kuvattu luontodirektiivin liitteissä lueteltu lajijoukko ja siihen kohdistuvat seuran-
tavelvoitteet sekä annettu yleiskuva lajien nykyisestä seurantatilanteesta Suomessa.
Luku on suunniteltu yhteistyössä osan kirjoittajien kanssa ja kirjoittamisesta on vas-
tannut Ulla-Maija Liukko.

Osan III kolmessa muussa luvussa käsitellään tarkemmin direktiivin liitteiden II
ja IV eläin- ja kasvilajeja (luvut 2-3) sekä liitteen V hyödynnettäviä lajeja (luku 4).
Luvuissa esitellään seurannan taustoja, nykytilaa sekä kehittämistarpeita seuranta-
ehdotuksineen. Esittelyjen yksityiskohtaisuus vaihtelee senmukaanmissä vaiheessa
kyseisen lajijoukon seurannoissa tai niiden suunnittelussa ollaan. Lajeista osa on
ympäristöhallinnon vastuulla ja osa maa- ja metsätaloushallinnon vastuulla. Tekstit
painottuvat hieman enemmän ympäristöhallinnon vastuulajeihin. Esitetyt seuran-
taehdotukset ovat alustavia ja yleisluonteisia. Ne on tarkoitettu taustaksi luonto-
direktiivin velvoittaman seurantakokonaisuuden suunnitteluun ja toteutettaviksi
mahdollisuuksien mukaan seurantoja järjestettäessä. Myöhemmin laadittavissa laji-
kohtaisissa seurantaohjelmissa esitetään yksityiskohtaisemmat suunnitelmat kunkin
lajin seurannan toteuttamisesta.

Eläinlajeja käsittelevästä luvusta 2 vastaa Ulla-Maija Liukko ja sitä ovat kommen-
toineet Ilpo Mannerkoski ja Jari Ilmonen. Riista- ja kalalajien seurantoja koskevat
tiedot ovat suurelta osin peräisin biodiversiteettiseurantoja koskeneista kyselyistä
ja haastatteluista, jotka SYKE teki mm. RKTL:n seurannoista vastaaville tutkijoil-
le 2000-luvun alkupuolella (Tutkimus, seuranta,… 2001 ja 2005). Putkilokasveja ja
sammalia käsittelevästä luvusta 3 vastaavat Eija Kemppainen ja Katariina Mäkelä.
Sammalosiota (luku 3.2) ovat kommentoineet Kimmo Syrjänen ja Tauno Ulvinen.
Iris Niininen on tuottanut kasvilajien nykyisiä havaintopaikkoja ja niiden suojeluti-
lannetta koskevat lukumäärätiedot Eliölajit-tietojärjestelmästä. Heikki Eeronheimo
on kommentoinut lukua 3 Metsähallituksen vastuiden osalta ja laskenut Metsähalli-
tuksen Lapin, Pohjanmaan ja Etelä-Suomen luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla
olevien havaintopaikkojen osuudet. Alueellisten ympäristökeskusten asiantuntijat
ovat kommentoineet joitakin luvun 3 omia toimialueitaan koskevia tietoja. Kaikki
osan III kirjoittajat ovat osallistuneet luontodirektiivin liitteen V lajeja käsittelevän
luvun 4 ja seurantaehdotukset kokoavan luvun 5 kirjoittamiseen.

Johdanto
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1 Luontodirektiivin lajit ja seuranta

1.1

Luontodirektiivin velvoittamat lajiseurannat

1.1.1

Yleistä lajiseurannoista

Luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY…) tavoitteena on edistää luon-
non monimuotoisuuden säilymistä yhteisön alueella. Direktiivin mukaiset suojelu-
toimet ja seuranta tulee kohdistaa yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin, ns. direktiivi-
lajeihin, jotka on lueteltu direktiivin liitteissä II, IV ja V. Erityisesti on otettava huo-
mioon ensisijaisesti suojeltavat lajit, jotka onmerkitty tähdellä liitteeseen II. Liitteissä
luetellut lajit ovat direktiivin mukaan jäsenvaltioiden alueella uhanalaisia, vaarassa
siirtyä uhanalaisten ryhmään ellei uhan aiheuttaneet tekijät poistu tai harvinaisia
lajeja, jotka saattavat tulla uhanalaisiksi. Ne voivat myös olla paikallisesti tärkeitä
lajeja, jotka vaativat erityishuomiota elinympäristönsä tai hyödyntämisensä vuoksi.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä varmistamaan edellä mainittujen lajien suotuisa suoje-
lutaso sekä järjestettävä suojelutason seurantajärjestelmä. Lajiliitteisiin on valikoi-
tunut lajeja Euroopassa suhteellisen hyvin tunnetuista eliöryhmistä. Tutkituimman
ja tunnetuimman lajiryhmän, lintujen, suojelua varten on EU:ssa säädetty erikseen
lintudirektiivi. Sitä käsitellään tämän julkaisun osassa IV.

Luontodirektiivi liitteineen sekä muut siihen liittyvät luettelot ja dokumentit löy-
tyvät koottuna Euroopan komission Internet sivuilta (http://ec.europa.eu/ >Nature
> Nature and Biodiversity). Osa sivustoista on myös suomenkielisinä.

1.1.2

Suotuisa suojelutaso ja sen seuranta

EU:n luontodirektiivin tavoitteiden mukaisesti direktiivin liitteissä lueteltujen, yh-
teisön tärkeinä pitämien lajien suotuisa suojelutaso pyritään saattamaan ennalleen
tai säilyttämään suotuisana jäsenvaltioiden alueella. Suojelutaso on luontodirektiivin
mukaan suotuisa silloin, kun laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinympä-
ristönsä elinkelpoisena osana eikä lajin luontainen levinneisyysalue pienene tai ole
vaarassa pienentyä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ja lajin kantojen pitkä-
aikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riittävän laaja elinympä-
ristö. Edellä mainittujen asioiden arviointi edellyttää seurantaa, jonka järjestämiseen
direktiivin 11 artikla velvoittaa jäsenvaltioita.

Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot huolehtimaan suojelutason seurannasta, mutta
seurantaa tai sen sisältöä ei määritellä sen tarkemmin. Suotuisan suojelutason mää-
ritelmän kautta voidaan tulkita, että seurannassa tulee kiinnittää huomiota lajin
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levinneisyyteen, lajin runsauteen, lisääntymiseen jamuihin populaatiodynamiikkaan
vaikuttaviin tekijöihin, lajin vaatiman elinympäristön esiintymiseen, määrään ja laa-
tuun sekä lajia tai sen elinympäristöämahdollisesti uhkaaviin tekijöihin. Suojelutason
arvioinnissa on otettava huomioon kaikki edellä mainitut osatekijät eli levinneisyys,
elinvoimaisuus ja elinympäristöt. Lähes kaikille kasveille ja useimmille selkärangat-
tomille lajeille tehtiin alustavat suojelutason arviotNatura 2000 -suojelualueverkoston
arvioinnin yhteydessä (Ilmonen ym. 2001). Varsinainen arviointi tehtiin Suomessa
ensimmäisen kerran vuonna 2007 Euroopan unionin komissiolle artiklan 17mukaan
tehdyn raportoinnin yhteydessä (European Commission 2006). Tässä julkaisussa ei
ole käytetty arviointia ja raportointia varten koottuja tietoja eikä arvioinnin tuloksia,
koska tämän julkaisun käsikirjoitus valmistui ennen EU:lle lähetettyä raporttia.

Seurannalla tarkoitetaan tässä julkaisussa toistuvasti ja vakioidulla tavalla tehtävää
tiedonkeruuta, tietojen tallennusta, analysointia sekä johtopäätösten tai toimenpide-
ehdotusten tekemistä. Seurantatietojen tulee hyödyttää suojelutasosta vastaavien
tahojen lisäksi mahdollisimman laajasti kaikkia toimijoita ja tiedon tarvitsijoita ja
tässä yhteydessä erityisesti kuuden vuoden välein tehtävää arviointia lajien suoje-
lutasosta. Seurantaintensiteetti tulee suhteuttaa lajin biologiaan, lajiin mahdollisesti
kohdistuvien uhkien voimakkuuteen tai muuhun välttämättömään tietotarpeeseen.
Kansallisestikin häviämisvaarassa olevan direktiivilajin seurantaan on panostettava
eri tavoin kuin runsaan, elinvoimaiseksi arvioidun lajin seurantaan. Osa runsaimpien
lajien silmälläpidosta voidaan mahdollisesti hoitaa varsinaisia seurantoja kevyem-
min. Seurantojen tuloksia käytetään suojelutoimien tarpeellisuuden tai niiden vaiku-
tusten arviointiin. Mikäli seurantatulokset osoittavat, että suojelutaso on heikkene-
mässä, seurantoja täydennetään tarvittaessa tutkimuksilla ja ryhdytään tarvittaviin
toimenpiteisiin.

Seurantoihin valitaan lajikohtaisesti, seurantatarpeeseen nähden parhaiten run-
sautta ja elinvoimaisuutta kuvaavat, mitattavissa olevat muuttujat. Elinympäristön
seuranta kuuluu myös olennaisena osana direktiivilajin seurantaan. Elinympäris-
tön tilan ja laadun seurannassa pyritään arvioimaan kunkin lajin kannalta oleellisia
ympäristötunnuksia, kuten esim. puustoa tai vedenlaatua. Kaikkien suojelutason
osatekijöiden seuraaminen ei ole kaikilla lajeilla mahdollista esimerkiksi sopivien
menetelmien puuttumisen vuoksi. Seurantasuunnitelmat on suhteutettava myös
käytettävissä oleviin resursseihin.

1.1.3

Luontodirektiivin lajiliitteet

Luontodirektiivin mukaiset suojelukeinot eli elinympäristöjen suojelu, lajien tiukka
suojelu tai lajien hyödyntämisen sääntely sekä näiden keinojen yhdistelmät vaihte-
levat eri lajeilla. Lajit ovat mukana joko yhdessä, kahdessa tai harvoissa tapauksissa
kaikissa kolmessa liitteessä. Tässä julkaisussa luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V
lajeja kutsutaan yksinkertaisuuden vuoksi direktiivilajeiksi.

Liitteessä II on lueteltu yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden elin-
ympäristöjen suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita eli Na-
tura 2000 -alueita. Velvoitetta on tarkennettu EU:n ja jäsenmaiden kahdenvälisissä
neuvotteluissa tehdyillä ns. referenssiluetteloilla. Liitteen lajeista on jäsenmaittain
valittu luonnonmaantieteellisten alueiden referenssiluetteloihin ne lajit, joiden on
katsottu esiintyvän jäsenmaassa siinä määrin pysyvänä kantana, että niitä varten on
perustettavaNatura 2000 -alueita. Liitteeseen onmerkitty tähdellä (*) ne ensisijaisesti
suojeltavat lajit, joiden suojelussa yhteisöllä on erityinen vastuu.

Liitteessä IV on yhteisön tärkeinä pitämät lajit, jotka edellyttävät jäsenmailta
tiukkaa suojelua. Tiukka suojelu on otettu huomioon kansallisessa lainsäädännössä.
Lainsäädäntöä on muutettu vastaamaan direktiivin vaatimuksia ja mm. kaikki liit-
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teen lajit on rauhoitettu joko luonnonsuojelu- tai metsästyslailla. Tiukaa suojelua ja
erityisesti sen merkitystä liitteen IV a eläinlajeille on selvitetty tarkemmin erillisessä
ohjeessa (Guidance document… 2007).

Liite on kaksiosainen. Osassa IV a on lueteltu eläin- ja osassa IV b kasvilajit. Jäsen-
valtioiden on kiellettävä liitteen IV a eläinlajien tahallinen pyydystäminen tai tappa-
minen luonnossa, samoin niiden tahallinen häiritseminen ja munien hävittäminen
tai ottaminen. Lisäksi niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja
hävittäminen on kiellettyä. Kiellettyä on myös lajien luonnosta otettujen yksilöiden
hallussapito, kuljetus ja kauppaaminen. Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön
liitteen IV a lajien tahatonta pyydystämistä ja tappamista koskeva tarkkailujärjes-
telmä.

Liitteen IV b kasvilajien tahallinen poimiminen, kerääminen, leikkaaminen, irti-
kiskominen tai hävittäminen luonnosta on kiellettyä. Samoin luonnosta otettujen
yksilöiden hallussapito, kuljetus ja kauppaaminen ovat kiellettyjä.

Luontodirektiivin liitteessäV on lueteltu ne lajit, joiden hyödyntäminen voi vaatia
käytön säätelyä. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta liittees-
sä V olevien luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden ottaminen luonnosta
sekä niiden hyödyntäminen eivät ole ristiriidassa niiden suotuisan suojelutason säi-
lyttämisen kanssa. Toimenpiteiden tarpeellisuus arvioidaan direktiivin velvoittamien
seurantojen perusteella.

1.2

Luontodirektiivin lajit ja niiden kuvaus

1.2.1

Lajit

Luontodirektiivin liitteissä oli ennen Suomen ja Ruotsin liittymistä EU:hun pääasi-
assa Etelä- ja Keski-Euroopassa uhanalaisia tai häviämisvaarassa olevia lajeja, joista
muutamat ovat Pohjoismaissa hyvinkin yleisiä. Suurin osa oli kuitenkin lajeja, jotka
eivät esiinny ollenkaan Suomessa. Suomen ja Ruotsin liityttyä EU:hun lajiliitteitä
täydennettiin eri vaiheissa yhteensä 54 boreaalisella tai alpiinisella alueella esiinty-
vällä lajilla. Lisälajeiksi voitiin ehdottaa vain lajeja, joita ei esiintynyt ns. vanhoissa
jäsenmaissa. Liitteisiin lisättiin kuusi Suomessa esiintyvää nisäkäslajia, kymmenen
kovakuoriaista, kuusi perhosta, yksi lude, 24 putkilokasvia ja seitsemän sammalta.
Suomi sai samalla liittymissopimukseen varauman kaikille kalalajeille ja neljälle
nisäkkäälle liitteeseen II ja yhdelle nisäkkäälle liitteeseen IV. Lisäksi suden osalta
poronhoitoalueen eteläpuolella on voimassa vain liite IV ja poronhoitoalueella liite
V (liite 1). Keväällä 2004 luontodirektiivin liitteisiin lisättiin jälleen muutamia lajeja,
kun uusia jäsenmaita liittyi EU:hun (EuropeanCommission 2003a). Lisätyistä lajeista
Suomessa esiintyy yksi putkilokasvi, yksi perhonen ja yksi kovakuoriainen. Lisäksi
ennestään liitteessä II ollut kovakuoriainen lisättiin myös liitteeseen IV. Suomessa
ensi kertaa vuonna 2004 tavattu idänkirsikorento (liite IV) ei ole mukana tässä jul-
kaisussa.

Lajiliitteissä on yhteensä 128 Suomessa luonnonvaraisena esiintyvää lajia, alalajia
tai sukua (taulukko1, liite 1). Lukuun ei ole laskettu lajeja, joille Suomi on saanut va-
rauman. Varaumien takia kokonaan pois laskuista jää vain kolme kalalajia, sillämuut
jostakin liitteestä varauman saaneet lajit ovatmukana toisissa liitteissä. Yhteismääräs-
sä on mukana sekä vakituisesti että satunnaisesti Suomessa esiintyviä ja lisääntyviä
lajeja. Direktiivin toimeenpanossa ei kuitenkaan ole otettu huomioon kaikkia Suomes-
sa joskus vierailleita lajeja. Esimerkiksi Itämeressä ja Suomen aluevesillä onmahdol-



195Suomen ympäristö 14 | 2008

lista tavata liitteissä olevia, valtamerissä eläviä kala- ja valaslajeja, joiden suojelussa
Suomen toimilla ei ole katsottu olevan merkitystä. Vastaavasti joissakin tapauksissa
on vaikea määrittää lentäen liikkuvien lajien, kuten perhosten ja lepakoiden, asema
Suomen lajistossa.Mukana ei olemyöskään istutettuja,meillä vieraslajeina esiintyviä
lajeja eikä Suomesta hävinneitä lajeja. Lajistossa tapahtuvien luontaisten muutosten
sekä uusista lajeista mahdollisesti tehtävien havaintojen vuoksi kansalliset lajilistat
tulevat jatkossa varmasti hieman muuttumaan.

Lajimäärältään luontodirektiivin liitteiden suurimmat eliöryhmät Suomessa ovat
hyönteiset (35 lajia) ja putkilokasvit (31 lajia) (taulukko 1). Selkärankaisista Suomessa
on eniten nisäkäslajeja (28). Yhden tai muutaman lajin ryhmiä ovat nivelmadot, äy-
riäiset, sammakkoeläimet ja matelijat. Nilviäisiä on viisi, kaloja kuusi ja sammalia 14
lajia. Näiden lisäksi kaikki poronjäkälä-, lieko- sekä rahkasammallajit ovat mukana
sukutasolla.

Liitteessä II on 88 Suomessa esiintyvää lajia, kunmukaan ei lasketa neljää nisäkäs-
ja kuutta kalalajia, joille Suomi on saanut varauman (liite 1). Direktiivi velvoittaa pe-
rustamaanNatura 2000 -alueita liitteessä lueteltujen lajien suojelemiseksi. Käytännös-
sä velvoite koskee vain Suomen alpiinisen ja boreaalisen alueen referenssiluetteloissa
olevia 82 lajia, joista 20 on alpiinisella alueella ja 73 boreaalisella alueella. (European
Commission 2003 a ja b). Liitteeseen tähdellä (*) merkittyjä, yhteisössä ensisijaisesti
suojeltavia lajeja Suomessa on seitsemän.

Tiukkaa suojelua vaativia eli liitteen IV lajeja on Suomessa 73. Varauman Suomi on
saanut euroopanmajavasta. Lisäksi susien tiukan suojelun vaatimukset ovat voimas-
sa vain poronhoitoalueen eteläpuolella. Useimmat direktiivilajeista on lueteltu sekä
II- että IV- liitteessä. Esimerkiksi kaikki putkilokasvit kuuluvat molempiin liitteisiin,
eli niiden suojelemiseksi on sekä perustettava Natura 2000 -alueita että toteutettava

Liite II Liite IV Liitteet II
ja IV

Liite V Kaikki
liitteet

lajien
määrä

ensisijaisesti
suojeltavia

referenssi-
luettelot

lajien
määrä

lajien määrä
yhteensä

lajien
määrä

lajeja
yhteensä

Nisäkkäät *10 *4 8 *20 *24 *7 28

Matelijat 0 0 0 1 1 0 1

Sammakkoeläimet 1 0 1 2 2 1 3

Kalat *0 0 0 0 *0 6 6

Nilviäiset 5 0 5 1 5 1 5

Hyönteiset 28 2 26 18 35 0 35

Muut selkärangattomat 0 0 0 0 0 2 2

Putkilokasvit 31 1 30 31 31 ***1 32

Sammalet 13 0 12 0 13 **2 **15

Jäkälät 0 0 0 0 0 ***1 ***1

Yhteensä 88 7 82 73 111 21 128

Taulukko 1. Suomessa esiintyvien taksonien (alalaji, laji tai suku) määrä luontodirektiivin lajiliitteissä II, IV ja V. Liitteeseen II
merkittyjen ensisijaisesti suojeltavien lajien määrä sekä alpiinisen ja boreaalisen alueen referenssiluetteloissa mukana olevien
lajien yhteismäärä on esitetty omissa sarakkeissaan. Taulukossa ei ole mukana lajeja, joista Suomi on saanut liittymissopimuk-
seensa varauman.

*) Suomen saamat varaumat eivät ole mukana. Liitteessä II on varauma neljästä nisäkäslajista, joista kaksi ensisijaisen tärkeitä
sekä kaikista kuudesta kalalajista. Liitteessä IV on varauma euroopanmajavasta. Suden osalta liite IV on voimassa vain
poronhoitoalueen eteläpuolella ja liite V poronhoitoalueella.

**) liitteen V sammaliin kuuluu yksi laji ja lisäksi rahkasammalet (Sphagnum spp.), jotka on laskettu tässä yhdeksi taksoniksi
***) liitteen V lieot (Lycopodium spp.) ja poronjäkälät (Cladonia subgenus Cladina) ovat kummatkin laskettu tässä yhdeksi

taksoniksi
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tiukkoja direktiivin mukaisia suojelutoimia koko valtion alueella. Yhteensä liitteissä
II ja IV on 111 lajia.

Liitteessä V on 18 Suomessa esiintyvää lajia ja lisäksi sukutasolla mukaan otetut
rahkasammalet (Sphagnum spp.), lieot (Lycopodium spp.) ja poronjäkälät (Cladonia
subgenus Cladina). Yhteisö katsoo, että liitteessä V lueteltujen lajien ja sukujen suo-
jelemiseksi on varmistettava, ettei niiden kerääminen tai pyydystäminen vaaranna
suojelutasoa. Jotkut lajeista ovat mukana sekä liitteessä II että V, joten niiden suojelu
tapahtuu osittain Natura 2000 -alueiden avulla ja osin hyödyntämistä tarvittaessa
säätelemällä. Suurin osa lajeista ja kaikki sukutasolla huomioon otettavat ryhmät ovat
kuitenkin mukana ainoastaan liitteessä V tai Suomea koskevien varaumien vuoksi
vain liite V on meillä voimassa.

1.2.2

Uhanalaisuus ja asema säädöksissä

Lähes kaikki direktiivilajit tunnetaan niin hyvin, että niille on pystytty tekemään
IUCN:n ohjeiden mukainen uhanalaisuusarviointi (Rassi ym. 2001). Puutteellisesti
tunnetuksi arvioitiin vain viisi lajia. Lisäksi kokonaan arvioinnin ulkopuolelle on
jätetty neljä arvioinnin jälkeen Suomessa ensikertaa havaittua tai satunnaiseksi tulkit-
tua lajia. Kaikkiaan 20 direktiivilajia (16 %) elää viimeksi tehdyn uhanalaisuusarvi-
oinninmukaan Suomessa elinvoimaisina populaatioina (taulukko 2, liite 1). Lajit ovat
kuitenkin yhteisön alueella uhattuja, uhanalaisia tai ne on katsottu muuten tärkeiksi
lajeiksi ja ne on siksi otettava direktiivin perusteella huomioon myös Suomessa. Di-
rektiivilajeista on kansallisesti uhanalaisia hieman yli puolet eli 67 lajia. Suhteellisesti
eniten uhanalaisia lajeja on putkilokasveissa, sammalissa ja kovakuoriaisissa (yli 70
%), joihin ryhmiin Suomen ja Ruotsin jäsenyysneuvottelujen yhteydessä lisättiin
eniten lajeja. Lisätyt lajit olivat luonnollisesti niitä, joiden katsottiin uhanalaisuutensa
vuoksi tarvitsevan luontodirektiivin suojaa. Silmälläpidettävistä lajeista on suhteel-
lisesti eniten selkärankaisia eläimiä (noin 26 %). Uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä
valittiin parhaiten tunnetuista eliöryhmistä kansainvälisiä vastuulajeja mm. sillä
perusteella, että niiden Euroopan kannasta merkittävä osa on Suomessa. Luontodi-
rektiivin lajeista Suomen kansainvälisiä vastuulajeja on 24 (Rassi ym. 2001).

Osa uhanalaisiksi luokitelluista lajeista on säädetty myös luonnonsuojeluasetuk-
sella uhanalaisiksi, jolloin uhanalaisuudella on myös juridinen merkitys. Asetuksen
mukaan ympäristöministeriön on järjestettävä mm. luonnonvaraisten eliölajien seu-
ranta ja erityisesti siinä on huomioitava esimerkiksi uhanalaiset lajit, jotka luetellaan
asetuksen liitteessä.Asetuksen uhanalaisista lajeista voidaan lisäksi säätää erityisesti
suojeltavaksi sellainen laji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Ympäristöministeriön
on tarvittaessa laadittava ohjelma erityisesti suojeltavan lajin kannan tai kantojen
elvyttämiseksi. Asetuksessa ja uhanalaisuusarvioinnin uhanalaisten lajien luokissa
on direktiivilajeista lähes samat lajit. Poikkeuksena ovat riistanisäkkäät ja taloudel-
lisesti hyödynnettävät kalalajit, joiden suojelusta, hyödyntämisestä ja sen säätelystä
säädetäänmetsästys- ja kalastuslainsäädännöllä. Luonnonsuojeluasetuksenmukaan
uhanalaisia direktiivilajeja on yhteensä 60, joista 41 on myös erityisesti suojeltavia
(taulukko 2).

Ahvenanmaalla nykytiedon mukaan (liite 2) esiintyvistä 26 direktiivilajista 10
asema onmaakunnan luonnonsuojelulainsäädännössä erityisesti suojeltava (särskilt
skyddsvärd; Landskapsförordning omnaturvård 113/1998 (eläimet) 3/2002 (kasvit).
Näiden joukossa on myös kaikki kolme ainoastaan Ahvenanmaalla esiintyvää lajia.
Maakunnassa esiintyvistä lajeista 10 on arvioitu valtakunnallisestikin uhanalaisiksi
ja kolme silmälläpidettäviksi. Valtakunnallisesti uhanalaiseksi arvioiduista lajeista
vain verijuotikas ei ole maakunnassa erityisesti suojeltava (liite 1).
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Suuri osa direktiivilajeista on rauhoitettuja (liite 1). Luonnonsuojeluasetuksella,
metsästysasetuksella tai Ahvenanmaan luonnonsuojeluasetuksella on rauhoitettu
yhteensä 86 lajia mikä on 69% direktiivilajeista. Rauhoittamattomillakin riistalajeilla
on osan vuodesta rauhoitusaika. Sammakkoeläimistä,matelijoista ja putkilokasveista
kaikki lajit ovat rauhoitettuja. Kalalajeja ei ole rauhoitettu, mutta kolmella niistä on
rauhoitusaika, kuten myös ravulla. Tiukkaa suojelua vaativat liitteen IV lajit ovat
kaikki rauhoitettuja, liitteen V lajeista täysin rauhoitettuja ovat vain sammakko ja
raakku.

1.2.3

Alueellinen jakautuminen

Suomi kuuluu EU:n luonnonmaantieteellisessä aluejaossa alpiiniseen ja boreaaliseen
alueeseen. Direktiivilajeista 31 esiintyy alpiinisella ja 116 boreaalisella alueella (tau-
lukko 3). Molemmilla alueilla esiintyy 22 lajia, pelkästään alpiinisella 9 ja pelkästään
boreaalisella 94. Boreaalisen alueen lajeista 9 elää Itämeressä.Merinisäkkäät esiintyvät
pelkästään murtovedessä ja kaikki kalalajit sekä Itämeressä että sisävesissä.

Luontodirektiivin lajien nykyistä levinneisyyttä on tässä tarkasteltu ympäristö-
hallinnon aluejaon eli alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden (kuva 1, liite
2) mukaan. Ahvenanmaan maakunta on lisäksi mukana yhtenä alueena. Lajin on
tulkittu esiintyvän kyseisellä alueella vain, jos siitä on tuoreita havaintoja. Nykyisten
ja vanhojen havaintojen aikaraja vaihtelee eliöryhmittäin ja lajeittain tietolähteiden
mukaan. Raja vaihtelee vuosien 1970–2000 välillä. Esimerkiksi kasveillamukana ovat
havainnot vuodesta 1990 lähtien. Tarkemmat eliöryhmäkohtaiset tiedot on esitetty
luvuissa 2–4.

Eniten direktiivilajeja on Lapin ympäristökeskuksen toimialueella, jossa esiintyy
lähes puolet direktiivilajeista. Lapin lisäksi eniten lajeja on etelärannikon alueilla ja
Pohjois-Karjalassa. Vähiten lajeja on Ahvenanmaalla, Länsi-Suomessa ja Kainuussa.

Uhanalaisuusarviointi 2000

CR EN VU NT LC DD - Kv-vastuu-
lajit

LsA/u LsA/e

Nisäkkäät 1 4 1 8 6 4 4 6 4 3

Matelijat ja sammakkoeläimet 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1

Kalat 0 1 2 2 1 0 0 0

Nilviäiset 0 1 2 2 0 0 0 1 4 2

Kovakuoriaiset 3 5 3 2 2 0 0 7 11 10

Perhoset 1 2 3 6 1 1 0 3 6 2

Muut hyönteiset 0 2 0 0 4 0 0 1 2 1

Muut selkärangattomat 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1

Putkilokasvit 5 10 7 7 2 0 0 14 20 13

Sammalet 1 7 3 2 1 0 0 10 11 8

Kaikki yhteensä 11 33 23 29 20 5 4 43 60 41

Uhanalaiset (CR, EN, VU)
yhteensä

67

Taulukko 2. Luontodirektiivilajien määrä uhanalaisuusarvioinnin uhanalaisuusluokissa ja uhanalaisuusarvioin-
nin yhteydessä valituista kansainvälisistä vastuulajeista (Rassi ym. 2001). Taulukossa on myös direktiivilajien
määrä luonnonsuojeluasetuksen (913/2005) uhanalaisten (LsA/u) ja erityisesti suojeltavien lajien (LsA/e)
lajiliitteessä 4. (Uhanalaisuusluokat: CR äärimmäisen uhanalainen, EN erittäin uhanalainen, VU vaarantunut,
NT silmälläpidettävä, LC elinvoimainen, DD puutteellisesti tunnettu).
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Taulukko 3. Luontodirektiivin liitteissä II, IV ja V lueteltujen lajien määrä EU:n luonnonmaantieteel-
lisillä alueilla Suomessa.

Alpiininen Boreaalinen Alpiininen ja
boreaalinen

Yhteensä

Nisäkkäät 9 27 8 28

Sammakkoeläimet ja matelijat 1 4 1 4

Kalat 4 6 4 6

Nilviäiset 1 5 1 5

Perhoset 5 10 1 14

Kovakuoriaiset 0 15 0 15

Muut hyönteiset 0 6 0 6

Muut selkärangattomat 0 2 0 2

Putkilokasvit 8 28 5 31

Sammalet 3 12 2 14

Yhteensä 31 116 22 125

Kuva 1. Ympäristöhallinnon aluejako eli alueellisten ympäristökeskusten toimialueet ja Metsähal-
lituksen luontopalvelualueet. Karttaan on merkitty myös EU:n luonnonmaantieteellisten alueiden
välinen raja Suomessa. Tunturi-Lappi on alpiinista aluetta ja muu Suomi boreaalista aluetta.

LAP

PPO

KAI

LSU

KSU

PSA

ESA

PKA

HAM

PIR

UUS

KAS
ÅL

LOS

MH,
Lapin
luontopalvelut

MH,
Pohjanmaan
luontopalvelut

MH,
Etelä-Suomen
luontopalvelut

Alpiinisen ja
boreaalisen
alueen raja

©Metsähallitus, ©Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/06

Alueelliset
ympäristökeskukset

LAP = Lappi
KAI = Kainuu
PPO = Pohjois-Pohjanmaa
LSU = Länsi-Suomi
KSU = Keski-Suomi
PKA = Pohjois-Karjala
PSA = Pohjois-Savo
ESA = Etelä-Savo
KAS = Kaakkois-Suomi
PIR = Pirkanmaa
HAM = Häme
LOS = Lounais-Suomi
UUS = Uusimaa
ÅL = Ahvenanmaan maakunta
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Lajimäärät jakautuvat maantieteellisesti eri tavoin eri eliöryhmissä. Putkilokasvi-
lajeja on runsaimmin Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, mikä selittyy osin sillä, että 
useita pohjoisia putkilokasveja lisättiin liitteisiin Suomen ja Ruotsin liittyessä EU:n 
jäseneksi. Eteläisten, vanhoissa EU-maissakin esiintyvien lajien lisääminen ei ollut 
mahdollista. Sammallajien esiintyminen on jakautunut tasaisemmin eri osiin maata. 
Selkärangattomat eläinlajit, joista suurin osa on hyönteisiä jakautuvat myös melko 
tasaisesti maan eri osiin. Lajistoltaan selvästi muita niukempia ovat kuitenkin Länsi-
Suomi ja Ahvenanmaa, joissa molemmissa on vain neljä selkärangatonta lajia. Sel-
kärankaisia eläinlajeja on eniten etelärannikolla Kaakkois-Suomessa, Uudellamaalla 
ja Lounais-Suomessa. Muita alueita korkeammaksi selkärankaisten määrän niissä 
nostaa Itämeressä elävät merinisäkkäät sekä Suomessa jokseenkin satunnaisesti vie-
railevat lepakkolajit, joita ei ole havaittu Etelä-Suomea laajemmalta alueelta. (Kuva 
2, liite 2.) 

Paikallaan tai suhteellisen pienellä alueella pysyvien lajien runsautta voidaan 
tarkastella myös esiintymätasolla. Kattavat ja eliöryhmäkohtaisesti vertailukelpoiset 
esiintymien runsaustiedot on direktiivilajeista käytettävissä vain putkilokasveilla, 
sammalilla, kovakuoriaisilla ja perhosilla (kuva 3). Runsautta on tarkasteltu joko 
esiintymien, havaintopaikkojen tai 10x10 km -esiintymäruutujen määrien avulla. 
Tässä niitä kaikkia kutsutaan yksinkertaisuuden vuoksi esiintymiksi. Esiintymien 
määrästä saadaan suuntaa-antava käsitys lajiryhmien alueellisista runsauseroista. 
Esiintymiä on tarkastelluissa eliöryhmissä  runsaimmin Lapissa (yli 3 000) ja Poh-
jois-Pohjanmaalla (yli 1 000). Muutamilla putkilokasvilajeilla on niissä kummassakin 
satoja havaintopaikkoja. Eteläisen Suomen alueista eniten esiintymiä on Hämeessä 
(yli 400). Vähiten esiintymiä on Ahvenanmaalla (50). Useimmilla alueilla esiintymien 
määrä vaihtelee sadan ja kahdensadan välillä. Uudellamaalla ja Keski-Suomessa on 
lajimäärään nähden niukasti esiintymiä  ja vastaavasti Länsi-Suomessa ja Kainuussa 
on suhteellisen vähän lajeja, mutta niillä on runsaasti esiintymiä. 

Kuva 2. Luontodirektiivin liitteissä lueteltujen selkärankaisten ja selkärangattomien eläinten sekä 
putkilokasvien ja sammalten lajimäärät ympäristöhallinnon toimialueilla ja Ahvenanmaan maakun-
nassa (Ål). Toimialueiden lyhenteet on selitetty kuvassa 1. 
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Kuva 3. Liitteen II ja IV putkilokasvien, sammalten, kovakuoriaisten ja perhosten esiintymien määrä 
ja osuudet  ympäristöhallinnon toimialueilla. Ympyrän suuruus kuvaa toimialueilla olevien esiinty-
mien yhteenlaskettua määrää, joka on ilmoitettu ympyrän vieressä. Esiintymiksi on tässä tarkaste-
lussa kasveilla laskettu ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmässä olevien havaintopaikkojen 
määrä (1990-2006) ja  kovakuoriaisilla havaintopaikoista laskettu esiintymien määrä (1980−2006). 
Perhosilla on käytetty atlaskarttojen (Huldén 2000) 10x10 km -ruutujen määrää (1988−1997). Ym-
pyrän sektorit kuvaavat eri eliöryhmien osuutta esiintymistä. Vastaavaa aineistoa ei ollut käytettä-
vissä muista eliöryhmistä. 
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1.2.4  
Elinympäristöt

Luontodirektiivin 125 lajista kolmannes on metsälajeja eli niiden ensisijainen elin-
ympäristö (pääbiotooppi) on uhanalaisuusarvioinnissa käytetyn elinympäristöjaon 
mukaan metsät (kuva 4). Metsälajeista kolmannes elää monenlaisissa metsäympäris-
töissä, kolmannes esiintyy ensisijaisesti kangasmetsissä ja kolmannes lehtometsissä. 
Metsien jälkeen toiseksi yleisin pääbiotooppi on vedet, joissa elää noin neljännes la-
jeista (27 %). Monenlaisissa vesiympäristöissä eläviä lajeja niistä on yhdeksän (kalat ja 
euroopanmajava), pääasiassa järvissä ja lammissa eläviä lajeja on 14, virtavesissä (joet, 
purot, kosket) elää kuusi ja Itämeressä kuusi lajia. Vedet on tässä yhteydessä merkitty 
pääbiotoopiksi myös lajeille, jotka ovat vain osan ajasta tai tietyssä elämänvaiheessa 
vedestä riippuvaisia. Tälläisiksi on tässä julkaisussa luokiteltu sammakkoeläimet, 
jotka aikuisena kutuajan ulkopuolella elävät muussa ympäristössä sekä veden äärellä 
saalistavat kaksi lepakkolajia, jotka lepäävät ja pystyvät saalistamaan myös muualla. 
Lajit on jaettu ensisijaisiin elinympäristöihin Rassin ym. (2001) ja Hildénin ym. (2005) 
tietoja soveltaen.

Suot, kalliot ja erilaiset kulttuuriympäristöt ovat kukin 10-13 lajin ensisijaisia elin-
ympäristöjä (kuva 4). Suolajit elävät joko letoilla (7 lajia) tai korvissa (5). Kalliolajit 
ovat pääasiassa kalkinsuosijoita, joten suurin osa niistä esiintyy kalkkikallioilla (7). 
Serpentiinikallioilla elää yksi laji ja monenlaisissa kallioympäristöissä eläviä lajeja on 
kaksi. Kulttuurilajeista suuri osa esiintyy erilaisilla niityillä, kedoilla ja hakamailla (6). 
Yksi laji elää pääasiassa joutomailla ja muut erilaisten kulttuuriympäristöjen (puistot, 
pellot, niityt, rakennukset jne.) muodostamassa mosaiikissa. 

Ensisijaisesti rannoilla (8 lajia) ja tunturipaljakoilla (5) eläviä lajeja luontodirektii-
vissä on vähiten. Rantalajeista osa elää vain Itämeren rannoilla (6) ja osa sisävesistöjen 
rannoilla (2). Tunturilajeista kolme elää erityisesti niityillä ja yksi kankailla. 

Eliöryhmittäin tarkasteltuna lähes kaikkien kovakuoriaisten ensisijaisia elinym-
päristöjä ovat  metsät, kaloilla ja sudenkorennoilla luonnollisesti vedet ja sammalilla 
metsät ja suot. Nisäkkäät keskittyvät etupäässä metsiin, soihin ja kulttuuriympäris-
töihin. Muiden eliöryhmien lajit jakautuvat tasaisemmin eri pääbiotooppeihin.  

Kuva 4. Luontodirektiivin lajien ensisijaiset elinympäristöt (mm. Rassi ym. 2001, Hildén ym. 
2005). Sektoreihin on merkitty kussakin elinympäristössä ensisijaisesti esiintyvien lajien määrä. 
Elinympäristöjakona on käytetty lajien uhanalaisuusarvioinnissa käytettyä elinympäristöluokitusta. 
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1.2.5  
Uhkatekijät

Lajien uhanalaisuusarvioinnissa on arvioitu myös kaikkien uhanalaisten ja silmällä-
pidettäviksi luokiteltujen lajien tulevaisuuden ensisijaiset ja muut uhkatekijät (Rassi 
ym. 2001).  Tarkastelussa oli mukana  96 uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi luo-
kiteltua direktiivilajia. Uhkatekijöiden luokittelua on tässä yksinkertaistettu yhdistä-
mällä joitakin uhanalaisuusarvioinnissa käytettyjä uhkatekijäluokkia (kuva 5). 

Metsälajien suuri osuus Suomessa esiintyvistä direktiivilajeista näkyy myös sii-
nä, että erilaiset metsänhoitotoimet sekä niiden seurauksena muuttuneet metsien 
rakenne ja puulajisuhteet ovat direktiivilajien yleisin ensisijainen uhkatekijä. Lajin 
kannan tai esiintymisalueen pienuuden sekä elinympäristön umpeenkasvun on ar-
vioitu myös olevan ensisijaisia uhkia useille lajeille. Muita ensisijaisia uhkatekijöitä 
ovat rakentaminen, mukaan lukien vesirakentaminen, ojitus ja turpeenotto, pyynti, 
kemialliset haitat sekä muut syyt, joita ovat esim. keräily, soranotto ja häirintä.  Kun 
tarkastellaan kaikkia lajien menestymiseen vaikuttavia uhkatekijöitä, joita yhdellä 
lajilla voi olla useita, kolme yleisintä uhkatekijää ovat rakentaminen (39 lajilla), met-
sien uudistamis- ja hoitotoimet (31) ja kemialliset haitat (22).

Eliöryhmittäin tarkasteltuna yleisin ensisijainen uhkatekijä nisäkkäillä on pyynti, 
kaloilla vesirakentaminen, nilviäisillä ojitus ja turpeenotto sekä kemialliset haitat, 
perhosilla elinympäristöjen umpeenkasvu, kovakuoriaisilla ja sammalilla erilaiset 
metsänhoitotoimet ja putkilokasveilla kannan tai esiintymisalueen pienuus. Tarkas-
teltaessa kaikkia lajien uhkatekijöitä, yleisimmät (useimpiin lajeihin vaikuttavat) 
uhkatekijät ovat muuten samat, mutta putkilokasvi- ja sammallajien yleisimmäksi 
uhkatekijäksi nousee rakentaminen. Uhkatekijöitä käsitellään tarkemmin luvuissa 
2–3.

Kuva 5. Uhanalaisuusarvioinnissa uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokiteltujen luontodirektiivin 
lajien (96 lajia) ensisijaiset uhkatekijät (Rassi ym. 2001). 

Y = kannan tai esiintymisalueen pienuus
M = metsien uudistamis- ja hoitotoimet 
N = umpeenkasvu
R ja Vr = rakentaminen ja vesirakentaminen
P = pyynti, metsästys
O = ojitus ja turpeenotto
Kh= kemialliset haitat
Muut =  häirintä, soranotto, keräily, kannanvaihtelut, risteytyminen  ja muut tunnetut syyt

Y

M

N

R+Vr

P

O

Kh

Muut

16 %

15 %

10 %

8 %

9 %

8 %

6 %

28 %
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1.3

Seurantavalmius ja hallinnollinen priorisointi
Seurannan suunnittelua varten luontodirektiivin lajit ryhmiteltiin tässä työssä seu-
rantavalmiuden ja hallinnollisen priorisoinninmukaisiin ryhmiin. Seurannan valmi-
usryhmät kertovat nykyisestä seurantatilanteesta sekä puuttuvien seurantojen järjes-
tämismahdollisuuksista ja edellytyksistä. Hallinnollinen priorisointi ja sen mukaiset
luokat taas kuvaavat lajiseurantoihin kohdistuvia velvoitteita.

1.3.1

Seurantavalmius

Suomessa on käynnissä useita laji- tai lajistoseurantoja ja sen lisäksi monista lajeista
on koottu satunnaisempaa tutkimus-, havainto- tai muuta tietoa esimerkiksi uhan-
alaisuusarviointien tai muiden selvitysten yhteydessä. Lajit ovat seurantojen kehit-
tämisen ja toteutuksen kannalta erilaisessa tilanteessa. Osa lajeista on jo nyt hyvin
seurannassa, huonoimmassa tapauksessa pelkkä seurannan suunnittelu edellyttää
lisäselvityksiä tai tutkimuksia.

Lajien seurannan nykytilan lisäksi seurantojen järjestämiseen vaikuttaa myös se,
kuinka hyvin lajit tunnetaan ja onko seurantojen toteuttamiseen käytännön edelly-
tyksiä. Seurantatilanne ja -edellytykset, joita tässä julkaisussa kutsutaan seurantaval-
miudeksi arvioitiin mm. kaikilta uhanalaisilta, silmälläpidettäviltä sekä luonto- ja
lintudirektiivin lajeilta, jotka ryhmiteltiin arviointituloksenmukaan neljään ryhmään.
Arviointia varten saatiin SYKEn tutkijoiden lisäksi tietoja uhanalaisten lajien eliö-
työryhmiltä ja muilta lajiasiantuntijoita. Laajemmin tuloksia on esitelty Tutkimus,
seuranta ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmänmietinnössä (Tutkimus, seuranta…
2005). Tässä yhteydessä käsitellään valmiutta vain direktiivilajien seurantaan. Edellä
mainittuun TST-ryhmän arviointiin on tehty tässä työssä joitakin tarkennuksia.

Jotta seurantoja voidaan toteuttaa ja seurantatuloksia tulkita, on lajien biologia,
elinympäristöt ja levinneisyys sekä mielellään myös lajeihin kohdistuvat keskeiset
uhat oltava tiedossa. Näitä asioita kutsutaan tässä yhteydessä seurannan toteut-
tamisen tiedolliseksi valmiudeksi. Sen lisäksi tarvitaan käytännön toteutukseen
esimerkiksi luotettavia, vakioituja, työmäärältään kohtuullisia seurantamenetelmiä.
Seurantohin tarvitaanmyös riittävästi asiantuntevia henkilöitä, jotka tuntevat lajiston
ja pystyvät määrittämään yksilöt lajilleen ja analysoimaan seurantatuloksia. Näitä
seikkoja kutsutaan seurantojen toteuttamisen käytännön valmiudeksi.

Toimivassa seurannassa seurannasta vastaavan ja muiden osallistujien työnjako
tulee olla selkeästi sovittu ja yleisesti tiedossa, seurantatiedot tulee koota ja tallentaa
niin, että ne ovat kohtuudella kaikkien keskeisten tahojen saatavilla ja arvioitavissa.
Seurantojen päätarkoituksena on suoraan tai epäsuorasti lajien suojelu. Seurantaan
kuuluu siksi myös seurantatulosten perusteella säännöllisesti tehtävä raportointi,
suojelutarpeen arviointi ja tarvittavien toimenpidesuositusten antaminen. Kun on
kyse luontodirektiiviin kuuluvista lajeista, seurantaan kuuluumyös EU:n vaatimus-
tenmukaiset toimet ja seurantatulosten kokoaminen kuuden vuoden välein tehtävää
raportointia varten. Seurantatiedoilla on myös yleistä kiinnostavuutta ja sen vuoksi
seurannoista ja niiden tuloksista on kerrottava myös ns. suurelle yleisölle.

Valmiusryhmät ja ryhmittely
Direktiivilajit on luokiteltu neljään seurantavalmiusryhmään (A-D) senmukaan seu-
rataanko niitä tai onko niiden seurannan aloittamiseen edellytyksiä (kuva 6). Käy-
tännössä ryhmittely ei aina ole yksiselitteistä. Valmiusryhmät kuitenkin kuvaavat
sitä, missä tilassa lajien seuranta yleisesti ottaen on ja minkälaisia toimia tarvittaisiin
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seurantojen edistämiseksi. Tässä valmiustarkastelussa ei ole otettu huomioon seuran-
tojen aloittamiseen ja ylläpitoon tarvittavia taloudellisia resursseja.

Ryhmä A) Lajia seurataan
Tähän ryhmään kuuluvat lajit ovat jo seurannassa. Seurannaksi on tulkittu tässä
yhteydessä kaikki esiintymiseen, levinneisyyteen, runsauteen, lisääntymiseen tms.
liittyvien tietojen säännöllinen ja toistuva kerääminen, kun työnjaosta on sovittu ja
tiedonhallinta ja tietojen käytettävyys ovat edes tyydyttävällä tasolla. Seurantatieto
voi olla sisällöltään monen tasoista. Levinneisyydestä kertovien esiintymätietojen
tai yksittäisten havaintotietojen keruu on tietosisällöltään yksinkertaisinta. Niistäkin
saadaan arvioitua levinneisyysmuutoksia ja laskettua esiintymämääriä tai erilaisia
suhteellisia runsausindeksejä, jos tietoja saadaan säännöllisesti ja riittäviä määriä.
Joillakin yleisillä lajeilla tämänkaltainenkin seuranta voi olla riittävää.Harvinaisten ja
vähälukuisten lajien seuranta tulee olla tätä tarkempaa, ja silloinmaastotyöt tehdään
suunnitelmallisesti ja kerättävä tieto on yksityiskohtaista. Voidaan esimerkiksi laskea
tarkkoja yksilömääriä tai tarkastella populaatiodynamiikkaan ja elinvoimaisuuteen
liittyviä tekijöitä. Joidenkin lajien populaatioita on seurattu myös tutkimuksellisesti
esimerkiksi vuotuisten vaihteluiden selvittämiseksi. Tässä ei kuitenkaanmukaan ole
otettu seurantatutkimuksia, joiden päätarkoitus on perustiedon tuottaminen, ellei
seurantaa ole tarkoitus jatkaa tutkimuksen päätyttyä. Tässä tarkoitetut seurannat
eivät edellytä tieteellisissä tutkimuksissa vaadittavaa tasoa tietojen keruussa (toistot,
vertailuaineistot, syy–seuraus -suhteiden selvittäminen tms.).

Lajin kuuluminen seurattavien ryhmään A ei välttämättä tarkoita sitä, että luon-
todirektiivin seurantavelvoitteet ovat sen osalta kunnossa. Koska seurannat on usein
aloitettu muista syistä kuin direktiivivelvoitteiden vuoksi, seuranta-aineistoissa voi
olla suojelutason arviointiin liittyviä puutteita tai kehittämistarpeita. Erityisesti elin-
ympäristön laatua ja riittävyyttä on tähän mennessä toteutetuissa seurannoissa tar-
kasteltu vain harvoin. Parannettavaa voi ollamyös tiedonhallinnassa, raportoinnissa
tms. tiedon käyttöön liittyvissä seikoissa.

Ryhmä B) Lajia ei vielä seurata, mutta valmius siihen on olemassa
Tähän ryhmään kuuluvien lajien seuranta olisi mahdollista aloittaa ohjeistamisen ja
työnjaosta sopimisen jälkeen. Lajien biologia ja elintavat tunnetaan riittävän hyvin ja
levinneisyys tiedetään riittävällä tarkkuudella, jotta seurannat voidaan suunnitella ja
suunnata lajin suojelutason arvioinnin ja suojelun kannalta järkevällä tavalla. Tiedos-
sa onmyös seurantaan sopivamenetelmä ja riittävästi asiantuntijoita käynnistämään
ja ylläpitämään seurantaa jatkossakin. Valmiusryhmään kuluvista lajeista joidenkin
esiintymistä tai populaatioita saatetaan jo seuratakin alueellisesti tai yksittäisten
henkilöiden tekemänä. Järjestäytynyt, valtakunnallinen, tiedon tuottajien ja tarvitsi-
jatahojen kesken sovittu seuranta kuitenkin vielä puuttuu.

Ryhmä C) Lajia ei seurata eikä siihen ole käytännön valmiutta
Tähän ryhmään kuuluvien lajien biologia ja levinneisyys tunnetaan riittävällä tark-
kuudella, jotta seurannat voitaisiin aloittaa, mutta käytännössä seurannan aloittami-
seen ei ole edellytyksiä. Syynä on esimerkiksi lajin seurantaan soveltuvanmenetelmän
puuttuminen. Osa lajeista on esim. elintavoiltaan sellaisia ettei niiden löytäminen ja
seuraaminen onnistu ilman elinympäristön tuhoamista. Toinen merkittävä ongel-
ma voi olla asiantuntijoiden vähäinen määrä. Jotta lajin kattava seuranta voidaan
käynnistää, on oltava todennäköistä, että jatkossakin on käytössä lajiasiantuntijoita
määrittämään lajeja ja analysoimaan seurantatuloksia. Ensisijaisia toimia näiden la-
jien suojelun ja seurannan edistämisessä ovat mm. asiantuntijoiden kouluttaminen
ja seurantamenetelmien kehittäminen.
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Ryhmä D) Lajia ei seurata eikä siihen ole tiedollisia valmiutta
Laji kuuluu tähän ryhmään,mikäli sen biologiaa tai levinneisyyttä ei tunneta tai esiin-
tymistiedot ovat hajallaan yksittäisillä tutkijoilla ja muilla tahoilla. Tällöin seurantaa
ei kannata aloittaa. Ensisijaisesti kannattaa edistää lajiesiintymien kartoittamista tai
puutteellisesti tunnettujen seikkojen, kuten lajin taksonomian selvittämistä. Edellä
mainittuja tietoja tarvitaan paitsi seurannan järjestämisessä,myös uhkien arvioinnissa
sekä suojelu- ja hoitotoimien suunnittelussa. Valmiuksien parantamiseen tarvittavat
toimet voivat olla hyvin eri tasoisia. Joillakin lajeilla riittää hajallaan olevien tietojen
kokoaminen, joillakin lajeilla tarvitaan monivuotisia ja erityisosaamista vaativia tut-
kimuksia puutteiden korjaamiseksi.

Kuva 6. Lajien ryhmittely neljään valmiusryhmään (A−D) ja toimenpiteet ryhmiin kuuluvien lajien
seurantojen edistämiseksi. Kaaviossa edetään ylhäältä alaspäin ja valitaan kahdesta vaihtoehdosta
se, kumpi kuvaa paremmin lajin seurantatilannetta. Valinnan tuloksena päädytään johonkin kirjai-
min A−D merkityistä valmiusryhmistä.

C) Käytännön valmiudet
puutteelliset (ei menetelmää,
ei asiantuntijoita tms.).
Kehitetään käytännön
valmiuksia.

joko

joko

tai

tai

A) Lajia seurataan.
Turvataan seurannan jatkuminen.
Kehitetään luontodirektiivin tarpeita
vastaavaksi. Huolehditaan tieto-
hallinnosta ja tiedon saatavuudesta.

D)Tiedolliset valmiudet
puutteelliset. Esiintyminen
tai/ja biologia puutteellisesti
tunnettuja.Tehdään kartoituksia,
selvityksiä ja tutkimuksia.

Riittävät tiedolliset valmiudet
olemassa (esiintyminen ja
biologia tunnetaan).

Riittävät käytännön
valmiudet olemassa
(menetelmät, asiantuntijat
jne. saatavilla).

B)Valmiudet seurannan
järjestämiseen olemassa.
Järjestetään seuranta.

Lajia ei seurata aktiivisesti.

taijoko

LAJI
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Valmius direktiivilajien seurantaan
Sekä direktiivilajien, että muiden erilaisissa säädöksissä mainittujen, erityisseurantaa 
vaativien lajien seurantavalmiudet on arvioitu vuonna 2000 Tutkimus, seuranta ja 
tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmän teettämän kyselyn perusteella. Arviointi on 
tehty yhdessä SYKEn ja muiden laitosten lajiasiantuntijoiden sekä eliötyöryhmien 
jäsenten kanssa ja päivitetty vastaamaan vuoden 2003 tilannetta (Tutkimus, seuranta 
.. 2005). Tiedot on ympäristöhallinnon toiminnan osalta päivitetty vielä tässä julkai-
sussa vastaamaan vuoden 2006 tilannetta. 

Seurannan nykytilan ja valmiustarkastelun tulokseksi saatiin, että direktiivilajeista 
melkein kolmannesta seurataan jo nyt jollain tasolla (valmiusryhmä A, taulukko 4). 
Seurantavalmius on näiden lisäksi olemassa lähes puolella lajeista (valmiusryhmä B), 
mikä tarkoittaa käytännössä  sitä, että niiden seurannat voidaan suunnitella ja aloittaa 
kun tiedon tuottaja- ja tarvitsijatahojen kesken sovitaan työnjaosta, käytettävissä ole-
vista resursseista ja seurannan yksityiskohdista. Valmiusryhmissä C ja D on yhteensä 
28 lajia. Kyseisiä lajeja ei seurata eikä niiden seurantaan ole tällä hetkellä valmiutta. 
Lajeista joko tiedetään liian vähän tai niiden seurantaan liittyy joku toistaiseksi rat-
kaisematon käytännön ongelma. Ennen kuin lajien seuranta voidaan järjestää, on 
ensin tehtävä esimerkiksi lisätutkimuksia, kehitettävä uusia seurantamenetelmiä tai 
koulutettava seurannassa tarvittavia lajiasiantuntijoita (taulukko 4). 

Taulukko 4. Luontodirektiivin lajien (liitteet II, IV ja V) sijoittuminen seurannan  
valmiusryhmiin (A= lajia seurataan, B= lajin seurantaan on valmius, mutta lajia ei seurata,  
C= käytännön valmius puuttuu, D= tiedollinen valmius puuttuu). Sukutasolla huomioon  
otettavat lajiryhmät (lieot, rahkasammalet, poronjäkälät) eivät ole tarkastelussa mukana.

1.3.2  
Hallinnollinen priorisointi

Lajien suojelutyössä ja seurannoissa resurssit tulee kohdentaa ensisijaisesti suoje-
lun kannalta tärkeimpiin lajeihin. Luonnonsuojeluasetuksen mukaan Suomen tulee 
seurata kaikkia luonnonvaraisia eliölajejansa siten, että niiden suojelutaso voidaan 
arvioida. Suomessa arvioidaan kuitenkin olevan vähintään 43 000 lajia (Rassi ym. 
2001), eikä kaikkien niiden suojelutason seuranta ole mahdollista. Kansainvälisissä 
sopimuksissa ja säädöksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä jotkut lajit noste-
taan muita tärkeämmiksi suojelutoimien, mm. seurannan kohteiksi. Yleensä syynä 

A B C D Lajeja

Nisäkkäät 15 0 2 11 28

Sammakkoeläimet ja matelijat 2 1 0 1 4

Kalat 2 4 0 0 6

Nilviäiset 0 2 0 3 5

Perhoset 3 10 0 1 14

Kovakuoriaiset 5 6 2 2 15

Muut hyönteiset 0 5 1 0 6

Muut selkärangattomat 0 1 1 0 2

Putkilokasvit 12 16 0 3 31

Sammalet 0 13 0 1 14

Lajeja yhteensä 39 58 6 22 125
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ovat kyseisten lajien uhanalaisuus tai uhanalaistuminen luontaisilla elinalueillaan. 
Näitä erilaisissa säädöksissä mainittuja ns. erityisseurantaa vaativia lajeja esiintyy 
Suomessa noin 2800 (Tutkimus, seuranta… 2005). Niiden joukossa ovat myös kaikki 
luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit. Mainittu lajimäärä on edelleen liian suuri, jotta 
niiden kaikkien kattavaan seurantaan olisi riittävästi resursseja. Lajit on asetettava 
seurannan kiireellisyyden ja tarpeellisuuden perusteella tärkeysjärjestykseen eli ns. 
hallinnollisiin prisointiluokkiin. Luokittelu kattaa periaatteessa koko Suomen lajis-
ton. Hallinnolliset priorisointiperusteet ja niiden mukainen luokittelutapa esitellään 
tässä julkaisussa kokonaisuudessaan, mutta luokittelun lopputulokset esitellään vain 
luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeista. 

Hallinnollisen priorisoinnin lisäksi lajit tulee asettaa seurantojen järjestämisen 
kannalta tärkeysjärjestykseen myös luonnontieteellisillä perusteilla. Tarkoituksena 
on, että luonnontieteelliset priorisointitekijät  käydään myöhemmin tarkemmin läpi 
lajiryhmä- tai lajikohtaisia seurantaohjelmia tai -suunnitelmia tehtäessä. Luonnontie-
teellisessä priorisoinnissa on tarkasteltava tilanteen mukaan kunkin lajin elintapoja, 
elinympäristön tilaa, ekologiaa sekä uhanalaisuutta ja uhkatekijöitä. Vaikka laji esi-
merkiksi sijoittuisi hallinnollisesti tärkeimpien lajien luokkaan, luonnontieteellisen 
tarkastelun kautta voidaan päätyä siihen, että sille riittää kevyemminkin toteutettu 
silmälläpito. Tälläinen tilanne on esimerkiksi Suomessa elinvoimaisina esiintyvillä 
direktiivilajeilla. Käytännössä useiden eliöryhmien seurantaa priorisoidaan myös 
alueellisesti, jolloin otetaan huomioon lajien valtakunnallinen ja eliömaantieteel-
linen tilanne kyseisellä alueella sekä alueellisesti uhanalaisten lajien seurantatar-
ve. Toteutukseen vaikuttavat myös käytettävissä olevat resurssit. Tähän julkaisuun 
luonnontieteellinen tarkastelu ei sisälly. Hallinnolliset ja luonnontieteelliset perusteet 
eivät kuitenkaan ole toisistaan täysin riippumattomia, sillä esimerkiksi luonnonsuo-
jeluasetuksen velvoitteet pohjautuvat luonnontieteelliseen arviointiin lajien uhan-
alaisuudesta.

Priorisoinnin perusteet
Hallinnollisen priorisoinnin tarkoituksena on asettaa erityisseurantaa vaativat lajit 
kansallisesti tärkeysjärjestykseen sen mukaan, minkälaisia niitä koskevia velvoitteita 
eri säädöksissä on. Priorisointiluokkia on viisi. Valtakunnallisessa priorisoinnissa 
käytetyt säädökset ja muut perusteet on esitetty taulukossa 5. Kansallisesti suurim-
man painoarvon tässä tarkastelussa saavat luonnonsuojeluasetuksen uhanalaisten 
lajien ja kansainvälisesti lintu- ja luontodirektiivin suojelua koskevat lajiliitteet (kuva 
7). Uhanalaisuusarvioinnin ja kansainvälisten suojelusopimusten merkitys on vä-
häisempi. Ahvenanmaan lainsäädäntö ei ole mukana priorisointikriteereissä ja sen 
vuoksi pelkästään Ahvenanmaan maakunnassa esiintyville lajeille (kangaskäärme, 
kiiltovalkku ja teodorinpihlaja) ei ole tehty hallinnollista priorisointia. Metsästys- 
ja kalastuslainsäädännön piiriin kuuluvia lajeja eli riistaeläimiä, vahinkoeläimiksi 
määriteltyjä rauhoittamattomia lajeja ja taloudellisesti arvokkaita kalalajeja ei voida 
priorisoida luonnonsuojeluasetuksen mukaan, joten kansallinen uhanalaisuus ote-
taan niiden kohdalla huomioon uhanalaisuusarvioinnin (Rassi ym. 2001) uhanalai-
suusluokituksen mukaisesti.  

Sopimusten lajien hyödyntämisen säätelyä koskevia liitteitä ei ole käytetty prio-
risoinnin kriteereinä (luontodirektiivin liite V, lintudirektiivin liitteet II ja III , Bernin 
sopimuksen liite III). Niissä mainittujen lajien seurantatarve on yhteydessä lajien hyö-
dyntämiseen ja määräytyy sen mukaan. Mitä intensiivisemmin lajia hyödynnetään, 
sitä tiiviimmin on seurattava lajin kannan kehitystä ja hyödyntämisen vaikutusta 
lajin elinkykyyn. Luontodirektiivin liitteen V hyödynnettävien lajien seurantatar-
peita esitellään tarkemmin tämän osan luvussa 4 ja lintudirektiiviin liittyviä asioita 
osassa IV.
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Säädös, sopimus tms. Liite tai muu lajiluettelo

EU:n luontodirektiivi (LuD) Liite II: lajit joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten  
suojelutoimien alueita (Natura 2000 -alueet) sekä liitteeseen 
merkityt ensisijaisesti suojeltavat lajit
Liitte IV a: tiukkaa suojelua vaativat eläinlajit 
Liitte IV b: tiukkaa suojelua vaativat kasvilajit 

EU:n lintudirektiivi (LiD) Liite I;  Suomessa vakituisesti esiintyvät liitteen lajit, joiden 
elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin lajien eloonjäämisen 
ja lisääntymisen turvaamiseksi (Natura 2000 -alueiden perusta-
minen)
Muut liitteeseen I verrattavat muuttavat lajit, joiden elinympäris-
töjä on suojeltava erityistoimin lajien eloonjäämisen ja lisäänty-
misen turvaamiseksi (Natura 2000 -alueiden perustaminen)

Bernin sopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston  
ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta 
(KvS)

Liite I: täysin rauhoitetut kasvilajit
Liite II: täysin rauhoitetut eläinlajit

Bonnin yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten 
eläinten suojelusta (KvS)

Liite I: muuttavat eläimet, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua
Liite II: lajit, joiden suojelemiseksi jäsenvaltioiden on laadittava 
keskenään alueittaisia sopimuksia

Euroopan lepakoiden suojelusopimus (EUROBATS) 
(KvS)

Bonnin sopimuksen liitteen II mukainen alasopimus. Koskee 
kaikkia lepakkolajeja Euroopassa

Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopi-
mus (ASCOBANS) (KvS)

Bonnin sopimuksen liitteen II mukainen alasopimus.
Koskee kaikkia alueen pikkuvalaita (=hammasvalaat paitsi  
kaskelotti) 

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojeluso-
pimus (AEWA). KvS)

Bonnin sopimuksen liitteen II mukainen alasopimus.
Lajiluettelo: Afrikan ja Euraasian muuttavat vesilinnut 

Suomen kansainväliset vastuulajit (VS)
(Rassi ym. 2001)

Kolmannen uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä arvioidut euroop-
palaiset lajit, joiden suojelussa Suomella on merkittävä kansain-
välinen vastuu.

Kolmas valtakunnallinen uhanalaisuusarviointi v. 2000 
(Rassi ym. 2001)

Punaisessa kirjassa olevat IUCN:n kriteerien mukaan luokitellut 
luonnosta hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit 

Luonnonsuojeluasetus (LsA  913/2005) Liite 4: uhanalaiset lajit sekä liitteeseen merkityt erityistä suoje-
lua vaativat lajit

Taulukko 5. Lajien seurantatarpeen  hallinnollisena priorisointiperusteina käytetyt säädökset tms. ja niiden liitteet tai 
vastaavat lajiluettelot.

Priorisointiluokitus
Kaikki Suomessa esiintyvät lajit sijoittuvat johonkin priorisointiluokituksessa käy-
tetystä viidestä luokasta. Luokitus perustuu lajien suojelua koskeville säädöksil-
le etukäteen annettuun painoarvoon. Luokkaan I kuuluvat lajit ovat tärkeimpiä ja 
niiden seuranta on järjestettävä ensisijaisesti ja intensiivisimmin. Liitteiden II ja IV 
direktiivilajit sijoittuvat luokkiin I–III (taulukko 6). Liitteen IV a eläinlajit katsotaan 
priorisoinnissa tärkeämmiksi kuin liitteen II lajit tai liitteen IV b kasvilajit. Alin luokka 
eli luokka V on lajeille, joita ei erityisesti tarvitse seurata, ellei jokin tekijä, joka ei ole 
mukana priorisoinnissa siihen velvoita tai muuten aiheuta seurantatarpeita. Tällai-
nen voi olla lajin hyödyntäminen, indikaattoriarvo, kuuluminen tietyn seurattavan 
luontotyypin tyyppilajistoon tms. Priorisointiluokka ei suoraan määritä tietylle lajille 
tarvittavia toimenpiteitä, vaan luokituksen on tarkoitus toimia suuntaa-antavana 
apuna  seurantatarpeen hahmottamisessa ja seurantoja järjestettäessä.

Lajien sijoittumista  luokkiin tarkastellaan ylhäältä (luokka I) alaspäin eli katsotaan 
ensin täyttyvätkö lajin kohdalla ylimmän luokan kriteerit (kuva 7). Jos eivät täyty, 
siirrytään luokkaa alemmas ja jatketaan, kunnes kriteerit osuvat kohdalleen. Luon-
nonsuojelulainsäädännön piiriin kuuluvat lajit arvioidaan hieman eri tavoin kun 
metsästys- ja kalastuslainsäädännön piiriin kuuluvat lajit. 
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Priorisointiluokat

Luokka I:  
Kaikki luontodirektiivin liitteeseen II  ensisijaisesti suojeltaviksi merkityt lajit tai luon-
nonsuojeluasetuksen erityistä suojelua vaativat lajit. Metsästys- ja kalastuslainsäädännön 
piiriin kuuluvista lajeista IUCN:n kriteerien mukaan äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) 
arvioidut tai luonnosta hävinneet lajit (EW).
Luokka II:  
Kaikki luontodirektiivin liitteen IVa eläinlajit tai luonnonsuojeluasetuksella uhanalaisiksi 
säädetyt muut liitteiden II ja IV direktiivilajit. Metsästys- ja kalastuslainsäädännön piiriin 
kuuluvista lajeista liitteen IVa lisäksi IUCN:n uhanalaisluokituksen mukaan erittäin uhan-
alaiset (EN) lajit tai ne vaarantuneeksi (VU) arvioidut lajit, jotka ovat myös direktiivilajeja.
Luokka III:  
Kaikki ne direktiivilajit tai LsA:n uhanalaiset lajit, jotka eivät kuulu ylempiin luokkiin sekä 
IUCN:n luokittelussa uhanalaisiksi (CR-VU) arvioidut luonnonsuojelulainsäädännön piiriin 
kuuluvat lajit, jotka ovat myös kansainvälisiä vastuulajeja. Metsästys- ja kalastuslainsäädän-
nön piiriin kuuluvista lajeista luokkaan kuuluvat lisäksi IUCN:n uhanalaisuusluokituksen 
mukaan vaarantuneet (VU) lajit tai ne silmälläpidettävät lajit, jotka ovat myös kansainväli-
siä vastuulajeja.
Luokka IV:  
Ylempiin luokkiin kuulumattomat kansainväliset vastuulajit, kansainvälisissä sopimuksissa 
luetellut lajit tai luonnonsuojelulainsäädännön piiriin kuuluvat, IUCN:n kriteerein uhan-
alaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitellut lajit. Metsästys- ja kalastuslainsäädännön piiriin 
kuuluvista lajeista luokkaan kuuluvat lisäksi IUCN:n kriteerein silmälläpidettäviksi (NT) 
luokitellut lajit. 
Luokka V:  
Luokkaan kuuluvat aiempiin luokkiin kuulumattomat lajit. Näihin lajeihin ei kohdistu 
erityisiä valtakunnallisia seurantavelvoitteita. 
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LsL = Luonnonsuojelulaki
MtL = Metsästyslaki
KL = Kalastuslaki
LsA e = Luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojeltava laji 
LsA u = Luonnonsuojeluasetuksen uhanalainen laji 
LuD *II = Luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltava laji, merkitty tähdellä liitteeseen II 
LuD IVa = Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativat eläinlajit
D = Luontodirektiivin (liitteet II ja/tai IV) tai lintudirektiivin laji (liitteen I vakituisesti esiintyvät lajit  
sitä vastaavat muut muuttolinnut, joille on Suomessa perustettu Natura 2000 -alueita)
VS = Suomen kansainvälinen vastuulaji (Rassi ym. 2001)
CR, EN, VU, NT, LC = uhanalaisuusarvioinnin luokat: äärimmäisen uhanalainen,  
erittäin uhanalainen, vaarantunut, silmälläpidettävä tai elinvoimainen laji (Rassi ym. 2001)
KvS = kansainvälisissä sopimuksissa lueteltu laji (Bern, Bonn, EUROBATS, ASCOBANS, AEWA,  
ks. taulukko 4)

Kuva 7. Lajien sijoittaminen hallinnollisiin priorisointiluokkiin. 
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Liitteiden II ja IV lajien priorisointiluokat
Priorisoinnissa on mukana 108 luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajia (taulukko 6). 
Pelkästään Ahvenanmaalla esiintyviä kolmea lajia ei ole luokiteltu. Hallinnollisen 
seurantatarpeen mukaan tärkeimpään luokkaan I sijoittuu 42 lajia, joiden suoje-
lua pidetään EU:ssa tai kansallisesti erittäin tärkeänä. Luokkaan II kuuluu 44 lajia. 
Joukossa on kaikki liitteen IV a eläinlajit sekä muista direktiivilajeista ne, jotka ovat  
luonnonsuojeluasetuksen mukaan uhanalaisia. Mukana on myös yksi IUCN:n kri-
teerien mukainen erittäin uhanalainen riistalaji. Kolmannessa luokassa ovat muut 22 
direktiivilajia. Lajikohtaiset luokat ja luokituskriteerit on esitetty liitteessä 1. 

Hallinnollisesti tärkeimpien lajien seurantojen järjestäminen on pääsääntöisesti 
kiireellisempää kuin alemmissa luokissa olevien lajien. Hallinnollinen luokka vai-
kuttaa osaltaan myös seurantavälin pituuteen tai seurannassa kerättävän tiedon 
tasoon, mutta niihin vaikuttavat myös luonnontieteelliset seikat. Vähemmän tär-
keässä III-luokassa voi esimerkiksi riittää populaatiotietojen keräämisessä useammin 
esiintymien on/ei -tasoinen seuranta (elääkö laji entisellä esiintymäpaikalla vai ei) tai 
hajahavaintojen keruu. Tärkeimmässä I-luokassa sen sijaan voidaan tarvita tarkempia 
populaatiobiologisia seurantoja suojelutoimien suuntaamiseksi ja arvioimiseksi.

Taulukko 6. Luontodirektiivin liitteissä II ja IV lueteltujen lajien määrä hallinnollisissa  
priorisointiluokissa (I−III). Pelkästään Ahvenanmaalla esiintyvät lajit on jätetty  
hallinnollisen priorisoinnin ulkopuolelle.  

1.3.3  
Seurantavalmius priorisointiluokissa

Priorisointiluokittain katsottuna valmius liitteiden II ja IV lajien seurantaan on mel-
ko hyvä seurannan kannalta tärkeimmässä eli luokassa I (taulukko 7). Seurannassa 
olevia lajeja on luokassa 43 % ja muistakin lajeista valtaosan seurannat olisi valmi-
usarvioinnin perusteella mahdollista järjestää. Luokassa vain viiden lajin seurannan 
aloittamiselle on joko tiedollisia tai käytännön toteutukseen liittyviä esteitä. 

Valmiustilanne on selvästi heikompi priorisointiluokassa II, jossa nykyiset seuran-
tahankkeet kattavat vain 18% lajeista. Seurannat olisi valmiustarkastelun perusteella 
mahdollista järjestää noin puolelle lajeista, mutta kolmasosalle lajeista seurantojen 
järjestämiseen ei ole valmiutta. Useimmissa tapauksissa lajeja ei tunneta riittävän 
hyvin. Kolmannessa priorisointiluokassa olevista lajeista suurinta osaa joko seu-
rataan jo nyt tai valmius seurantojen aloittamiseen olisi olemassa. Kolmen lajin bio-
logia tai esiintyminen tunnetaan niin huonosti, että tarvitaan lisäselvityksiä ennen 
seurantojen järjestämistä. Tässä luokassa olevien lajien seurantojen järjestäminen on 
hallinnollisesta näkökulmasta katsottuna mahdollista tehdä kevyemmin verrattuna 
muihin luokkiin. Seurantojen tärkeysjärjestykseen tulee lajikohtaisia tarkennuksia 
luonnontieteellisen priorisoinnin yhteydessä.

 I II III Ahvenanmaa Yhteensä

Nisäkkäät 5 16 3  24

Sammakkoeläimet ja matelijat 1 1 0 1 3

Kalat 0 0 0  0

Nilviäiset 2 2 1  5

Perhoset 2 7 5  14

Kovakuoriaiset 10 3 2  15

Muut hyönteiset 1 5 0  6

Putkilokasvit 13 7 9 2 31

Sammalet 8 3 2  13

Lajeja yhteensä 42 44 22 3 111
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Taulukko 7. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV Suomessa esiintyvien lajien sijoittuminen  
seurannan valmiusryhmiin (A-D) kussakin hallinnollisessa priorisointiluokassa. 

1.4  
Toimijat ja tiedonhallinta  

1.4.1  
Toimijat

Luontodirektiivin lajien nykyisistä seurannoista vastaavat useat valtion laitokset, 
alueelliset viranomaiset ja harrastajajärjestöt. Useita hankkeita toteutetaan eri toimi-
joiden yhteistyönä. Suomen lajiseurannoille on tyypillistä, että varsinkin maastotöistä 
huomattava osuus tehdään vapaaehtoistyönä (luontoharrastajat, metsästäjät, tutkijat 
jne.). Alla on lyhyesti kuvattu direktiivilajien seurannan keskeiset toimijat

Ahvenanmaan maakunta vastaa maakunnassa esiintyvien lajien suojelu- ja hoito-
toimista, seurannoista sekä raportoinnista EU:lle. Ahvenanmaalla esiintyy tiettävästi 
nykyisin 26 luontodirektiivin lajia, joista kolme Suomessa ainoastaan Ahvenanmaalla 
(kangaskäärme, kiiltovalkku, teodorinpihlaja).

Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo (LTKM) ylläpitää kan-
sallista lajikokoelmaa ja lisäksi mm. kerää tietoa maan lajistosta. Se on käynnistänyt 
useita lajiseurantoja. Pääosa museon seuranta-aineistoista saadaan luontoharrastajilta 
ja rengastajilta. Museolla on keskeinen asema luontodirektiivin joidenkin nisäkkäi-
den, sammakkoeläinten ja matelijoiden sekä nilviäisten seurannoissa ja niiden kehit-
tämisessä. Museolla on asiantuntemusta ja aineistoja myös muista ryhmistä.  Sama 
koskee myös luonnontieteellisiä ja biologisia maakuntamuseoita.

Metsähallituksen (MH) luontopalvelut vastaa pääosin valtion maiden suojelu-
alueista ja niillä esiintyvien uhanalaisten lajien hoidosta. Ympäristöministeriö on 
antanut MH:n vastuulle 37 lajin valtakunnallisen seurannan (13 eläin- ja 24 kasvilajia). 
Niistä on luontodirektiivissä kaksi nisäkäs-, viisi hyönteis-, 14 putkilokasvi- ja kaksi 
sammallajia. MH toteuttaa seurantoja yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) vastaa riistanisäkkäiden ja talo-
udellisesti hyödynnettävien kalalajien seurannoista. Direktiivilajeista laitoksen vas-
tuulle kuuluu melkein puolet nisäkkäistä ja kolmea varaumalajia lukuunottamatta 
kaikki kalalajit sekä rapu. Riistaseurantojen tiedonkeruussa ja riistakantojen hoidossa 
ovat tärkeässä asemassa hyvin organisoitunut metsästäjäkunta, riistanhoitoyhdis-
tykset ja riistanhoitopiirit sekä niitä koordinoiva Metsästäjäin keskusjärjestö ry. 
Kalatietoja tulee laitoksen oman toiminnan lisäksi Työvoima- ja elinkeinokeskuk-
silta (TE-keskukset).

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) eliölajistoon liittyvä toiminta keskittyy 
pääasiassa kansallisesti uhanalaisiin lajeihin. Lajikartoituksissa ja -seurannoissa 

Hallinnollinen priorisointiluokka Seurannan valmiusryhmä Lajeja yht.

A B C D

I 18
43 %

19
45 %

1
2 %

4
10 %

42
% 100

II 8
18 %

21
48 %

3
7 %

12
27 %

44
% 100

III 7
32 %

12
54 %

0 3
14 %

22
% 100

Vain Ahvenanmaalla 0 1 0 2 3

Lajeja yhteensä 33 53 4 21 111
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tehdään tiivistä yhteistyötä alueellisten ympäristökeskusten ja Metsähallituksen 
kanssa.  SYKE on käynyt alueellisten toimijoiden kanssa putkilokasvien seurantaa 
koskevat priorisointineuvottelut, joissa on alustavasti sovittu myös kaikkien direktii-
vilajien seurantavastaavista ja seurannoista. Sammalten ja selkärangattomien eläin-
ten seurannoista on tarkoitus käydä vastaavanlaisia keskusteluja. SYKE ylläpitää 
ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen luontopalveluiden yhteiskäytössä olevaa 
Eliölajit-tietojärjestelmää.

Uhanalaisuusarvioinnin sekä hoito- ja suojelutyön suunnittelun tueksi on perus-
tettu uhanalaisten lajien eliötyöryhmiä useille eliöryhmille. Vanhimmat, WWF:n 
perustamat työryhmät olivat pääasiassa tiettyihin lajeihin keskittyneitä. Niistä on 
osa lakkautettu ja osan toiminta siirretty Metsähallituksen vastuulle. Ympäristö-
ministeriön johdolla on perustettu työryhmiä koko eliöryhmille. Ryhmiä on tällä 
hetkellä (v. 2006) 17 . Työryhmissä on mukana asiantuntijoita eri tutkimuslaitoksista, 
luonnonsuojeluhallinnosta sekä harrastajajärjestöistä. Eliötyöryhmät eivät vastaa seu-
rannoista, mutta niiden asiantuntemus on käytettävissä seurantojen suunnittelussa 
ja seurantatulosten arvioinnissa. 

Vapaaehtoisjärjestöistä luontodirektiivin lajien seurannoissa keskeisimmät ovat 
Suomen WWF ja sen lajityöryhmät sekä  Suomen Perhostutkijain Seura (SPS).  Ne 
tuottavat seurantatietoa tai seurantoja tukevaa kartoitus- ja taustatietoa joistakin 
direktiivilajeista. 

1.4.2  
Tiedonhallinta   

Lajiseurannoista vastaavilla tahoilla on yleensä hallinnassaan seurannoista kertyvät 
tiedot ja ne vastaavat myös siitä, että tiedonhallinta on järjestetty ja seurantatietojen 
saatavuus on kunnossa. Tietojen säilytysmuotoja on monenlaisia. Etupäässä nykyisin 
on käytössä jokin sähköinen tallennus- ja käsittelymuoto, jonka on katsottu soveltu-
van siihen käyttöön, mihin seurannat on suunniteltu. Havainto- ja esiintymätietojen 
koonti on sen sijaan hyvin eritasoisesti järjestyksessä eri lajeilla. Tässä esitetyt tie-
dot perustuvat pääosin Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmän 
vuonna 2000 tekemään kyselyyn ja sen päivitykseen vuonna 2003 (Toivonen ja Liuk-
ko 2005). Tiedot voivat olla joiltain osin vanhentuneita, mutta antavat yleiskuvan 
tiedonhallinnan tilanteesta. Tässä yhteydessä ei mennä tarkemmin lajikohtaisiin tai 
tiedonhallinnan teknisiin yksityiskohtiin.

Luontodirektiivin liitteissä olevista eliöryhmistä putkilokasvien, sammalten ja 
kovakuoriaisten havaintotiedot on koottu melko kattavasti SYKEssä ylläpidettävään 
ja luonnonsuojeluhallinnon (SYKE, YM, AYK:t, MH)  rajoitetussa käytössä olevaan 
Eliölajit-tietojärjestelmään (taulukko 8). Tietoja luovutetaan perustellusta syystä myös 
yhteistyötahoille ja ulkopuolisille, mutta heillä ei ole suorakäyttömahdollisuutta 
järjestelmään. Järjestelmään kootaan vain uhanalaisten ja erilaisissa säädöksissä, 
ml. luontodirektiivissä lueteltujen lajien havaintotietoja. Järjestelmä soveltuu ha-
vaintopaikka- ja esiintymätietojen hallintaan, mutta ei varsinaisten seurantatulosten 
tallennukseen. Niitä säilytetään mm. putkilokasviseurannoista erillisissä hallinnon 
sisäisissä tiedostoissa ja kansioissa tai tutkijoiden omissa arkistoissa. 

Eliölajit-tietojärjestelmässä on kovakuoriaishavaintojen lisäksi jonkin verran ha-
vaintoja muistakin selkärangattomista lajeista. Niiden osalta tavoitteena on koota 
järjestelmään kattavat havaintotiedot mahdollisimman monesta sellaisesta direktiivi-
lajista, jonka tietoja ei ole koottu mihinkään muualle julkisen laitoksen ylläpitämään 
rekisteriin. Tavoite koskee erityisesti uhanalaisia ja muita sellaisia lajeja, joiden seu-
rannassa on oleellista tietää yksittäisten esiintymien määrä ja sijainti. Runsaslukuisten 
direktiivilajien havaintotietojen keskitetystä ylläpidosta on sovittava tapauskohtai-
sesti. Perhosharrastajia ja -tutkijoita on runsaasti, samoin sellaisia perhoshavaintoja, 
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joita ei ole koottu keskitetysti yhteen järjestelmään. Sudenkorentotietoja on sen sijaan 
jo koottu joistain lajeista Eliölajit-tietojärjestelmään, mutta yleisimpien direktiiviko-
rentojen tiedot on pääosin tutkijoilla ja harrastajilla. Tavoitteena on, että joko kaikkien 
perhos- ja sudenkorentolajien havainto- tai esiintymätiedot kootaan Eliölajit-tietojär-
jestelmään tai vaihtoehtoisesti yleisimpien lajien tiedot kootaan johonkin muualle, 
mutta kuitenkin keskitetysti yhteen paikkaan.

Nilviäisistä on kattavimmat tiedot Luonnontieteellisen keskusmuseon tietojär-
jestelmissä, joihin on viime vuosina tehty teknisiä päivityksiä. Tavoitteena on koota 
direktiivissä olevien nilviäislajien kattavat havaintotiedot ympäristöhallinnon tieto-
järjestelmään. Poikkeuksena on raakku, jonka havaintotietojen hallinta ja käyttömah-
dollisuudet on järjestettävä tietojen arkaluontoisuuden vuoksi muulla tavoin. Tietojen 
ylläpito vaatii yhteistyötä mm. museon ja SYKEn välillä.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ylläpitää taloudellisesti hyödynnet-
täviä kaloja ja riistalajeja koskevia tietokantoja ja -järjestelmiä. Kaloille on mm. kala-
kantarekisteri. Riistakantojen seurantatuloksia ja kala-atlaskartat ovat lisäksi Interne-
tin kautta kaikkien nähtävillä. Muiden nisäkäslajien tietoja on useilla tahoilla. Naalin 
ja saimaannorpan havainto- ja seurantatiedot ovat Metsähallituksen rekistereissä ja 
tietokannoissa ja pyöriäisten havaintotiedot Eliölajit -tietojärjestelmässä. Sinne on 
tarkoitus koota myös liito-oravahavainnot  mm. alueellisilta ympäristökeskuksilta ja 
muilta toimijoilta. Seurantatiedot ovat Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Van-
hat, nisäkäsatlaksia varten 1990-luvulla kootut tiedot lepakkohavainnoista ovat Luon-
nontieteellisen keskusmuseon arkistoissa. Uudempia tietoja ei ole koottu kattavasti. 
Suomen lepakkotieteellinen yhdistys on aloittanut  havaintotietojen keruun Internetin 
kautta ja sitä ollaan kehittämässä yhteistyössä museon kanssa. Koivuhiirestä kootut 
havaintotiedot ovat Metsäntutkimuslaitoksen arkistossa muiden pikkunisäkäsha-
vaintojen kanssa. Sammakkoeläinten ja matelijoiden havaintokyselyistä kertyneet 
tiedot on koottu Luonnontieteelliseen keskusmuseoon. 

Taulukko 8. Luontodirektiivin suurimpia eliöryhmiä koskevien havaintojen tiedonhallinnan kuvaus, 
rekisterien ylläpitäjät ja niiden suorakäyttäjät. 

Nykytila (2005) Tiedonhallinnan kuvaus Ylläpito Suorakäyttäjät

Putkilokasvit Eliölajit-tietojärjestelmä SYKE Luonnonsuojeluhallinto/
rajoitettu käyttöoikeus

Sammalet Eliölajit-tietojärjestelmä SYKE Luonnonsuojeluhallinto/
rajoitettu käyttöoikeus 

Kovakuoriaiset Eliölajit-tietojärjestelmä SYKE Luonnonsuojeluhallinto/
rajoitettu käyttöoikeus 

Perhoset Tiedot hajallaan useita Ko. tietojen haltijat

Sudenkorennot Eliölajit-tietojärjestelmä SYKE Luonnonsuojeluhallinto/
rajoitettu käyttöoikeus 

Nilviäiset FINNMOLL-tietokanta LTKM Yksittäiset ko. lajien tutkijat

Kalat Kalakantarekisteri RKTL Yksittäiset ko. lajien tutkijat,  
atlas-tiedot Internetissä

Sammakkoeläimet  
ja matelijat

Tietokanta LTKM Yksittäiset ko. lajien tutkijat 

Riistanisäkkäät Useissa tietokannoissa RKTL Yksittäiset ko. lajien tutkijat,  
seurantayhteenvedot  
RiistaWebissä

Muut nisäkkäät Tiedot  hajallaan useissa 
tietojärjestelmissä, tieto-
kannoissa tai arkistoissa.  

useita tahoja  
ja henkilöitä

Ko. tietojen haltijat
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Koottujen ja jatkossa kerättävien tietojen hallinta tulee järjestää tietojen saatavuu-
den ja käytettävyyden kannaltä järkevällä tavalla. Museolla on uusi Internet-poh-
jainen havaintotietojen keruujärjestelmä Hatikka. Tässä vaiheessa on vielä vaikea 
arvioida sen merkitystä ja käyttömahdollisuuksia direktiiviseurannoissa tai lajiha-
vaintojen keruussa. Sikäli kun varsinaisia seurantoja tehdään ja suunnitellaan uusia, 
niihin liittyvä tiedonhallinta on järjestettävä direktiivivelvoitteiden näkökulmasta 
toimivalla tavalla. Sama koskee myös havainto- ja esiintymätietojen hallintaa.
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2   Eläinlajit liitteissä II ja IV  

Tässä luvussa käsitellään Euroopan unionissa tärkeinä pidettäviä eläinlajeja, joiden 
suojelemiseksi on perustettava erityisiä suojelutoimien alueita tai otettava käyttöön 
tiukka suojelujärjestelmä. Lajit luetellaan luontodirektiivin liitteissä II ja IV. Liitteen 
V lajien hyödyntämisen vaikutuksia ja seurantaa koskevia asioita käsitellään luvussa 
4.

2.1  
Nisäkkäät
Luontodirektiivin liitteissä II  ja IV on lueteltu yhteensä 24 Suomessa esiintyvää nisä-
käslajia, kun varaumalajeja ei lasketa mukaan (taulukko 9). Liitteessä II on kymmenen 
lajia, joista neljä on lisäksi ensisijaisesti suojeltavia lajeja (naali, ahma, saimaannorp-
pa ja liito-orava). Suomea koskevissa referenssiluetteloissa (European Commission 
2003c, b) on liitteen II nisäkäslajeista kaikki muut paitsi lampisiippa ja pyöriäinen, 
joille Suomen ei siis ole tarvinnut muiden lajien tapaan perustaa Natura 2000 -alueita. 
Lajien suojelemiseksi perustettujen Natura 2000 -alueiden (SCI-alueet) määrät on 
ilmoitettu taulukossa 9. Tiukka suojelua vaativia liitteen IV nisäkäslajeja on Suomessa 
kaksikymmentä.  

Suomi on saanut euroopanmajavaa, ilvestä ja karhua sekä sutta koskevat varaumat 
liitteeseen II ja euroopanmajavaa sekä poronhoitoalueen sutta koskevat varaumat 
liitteeseen IV. Niiltä osin direktiivin vaatimukset eivät velvoita Suomea, eikä lajeja 
ole sisällytetty yllä mainittuihin lukuihin.

2.1.1  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa lainsäädännössä

Kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2001) luontodirektiivin nisäkäsla-
jeista (liitteet II ja IV) kuusi on luokiteltu uhanalaiseksi, kuusi silmälläpidettäväksi, 
neljä elinvoimaiseksi, neljä puutteellisesti tunnetuiksi (lepakoita) ja neljä ei ollut ol-
lenkaan mukana arvioinnissa (pyöriäinen ja kolme lepakkolajia) (taulukko 9). Uhan-
alaisuusarvioinnin yhteydessä nimettiin Suomelle myös kansainvälisiä vastuulajeja, 
joiden Euroopan kannasta merkittävä osuus on Suomen alueella. Luontodirektiivin 
nisäkkäistä niitä ovat ahma, liito-orava, metsäpeura, harmaahylje sekä saimaan- ja 
itämerennorppa. Kaikki luontodirektiivin nisäkäslajit ovat myös Bernin sopimuksen 
mukaan joko tiukasti suojeltavia eläinlajeja (sopimuksen liite II) tai suojeltavia lajeja, 
joiden hyödyntämiseen on kiinnitettävä huomiota (liite III). Bonnin sopimuksella 
on kaksi direktiivin nisäkäslajeja koskevaa alasopimusta (taulukko 3). Niistä EU-
ROBATS-sopimus ja sen suojeluvelvoitteet koskevat kaikkia Suomen lepakkolajeja 
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ja ASCOBANS-sopimus Suomen aluevesillä satunnaisesti liikkuvia pikkuvalaita, 
käytännössä ainoaa Itämerellä elävää lajia, pyöriäistä. 

Hallinnollisesti ja juridisesti nisäkäslajit voidaan jakaa luonnonsuojelulainsäädän-
nön piiriin ja metsästyslainsäädännön piiriin kuuluviin lajeihin. Luontodirektiivin 
suojeluvelvoitteet on sisällytetty kansalliseen lajinsäädäntöön Suomen liityttyä EU:
n jäseneksi. 

Riistalajit
Metsästyslaissa (615/1993) luetellaan riistalajeihin kuuluvat nisäkäs- ja lintulajit, 
joiden suojelusta, metsästyksestä ja muista seikoista säädetään metsästyslailla ja -
asetuksella. Liitteiden II ja IV lajeista riistalajeja ovat suurpedot, saukko, harmaahylje 
ja itämerennorppa sekä metsäpeura. Suurpedot (susi poronhoitoalueen eteläpuolella) 
ja saukko ovat aina rauhoitettuja. Rauhoituksesta voidaan poiketa vain metsästysase-
tuksessa luetelluissa poikkeustilanteissa, jotka ovat yhdenmukaisia luontodirektiivin 
kanssa. Pyyntiin tarvitaan pyyntilupa, joita myöntää riistanhoitopiirit maa- ja metsä-
talousministeriön määräämien piirikohtaisten kiintiöiden rajoissa tai joissakin tapa-
uksissa suoraan  ministeriö. Ahma rauhoitettiin vuonna 1982 eikä sitä ole sen jälkeen 
metsästetty edes poikkeusluvilla. Harmaahylkeellä, itämerennorpalla, metsäpeuralla 
sekä sudella poronhoitoalueella on rauhoitusaika ja muuna aikana niiden  metsästys 
on luvanvaraista. Maa- ja metsätalousministeriö määrää myös niiden pyyntikiintiön 
vuosittain. Itämerennorpalle kiintiötä ei tosin ole myönnetty, joten käytännössä sitä 
ei metsästetä lainkaan.   

Luonnonsuojelulain piirissä olevat lajit 
Luonnonsuojelulain piirissä ovat kaikki ne nisäkäslajit, jotka eivät ole metsästyslain 
mukaan riistaeläimiä tai rauhoittamattomia lajeja. Luontodirektiivin liitteissä II ja 
IV näitä lajeja on 16 eli liito-orava, koivuhiiri, naali, saimaannorppa, pyöriäinen ja 
11 lepakkolajia. Ne ovat kaikki luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettuja (asetuksen 
liite 2). Asetuksen mukaan uhanalaisia (asetuksen liite 4) ovat  ripsisiippa, liito-ora-
va, naali ja saimaannorppa. Näistä ripsisiippa, naali ja saimaannorppa ovat lisäksi 
erityisesti suojeltavia lajeja. 
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Taulukko 9. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV Suomessa esiintyvien nisäkäslajien asema eri säädöksissä ja niiden mukaan 
annettu hallinnollinen priorisointiluokka. (* laji käsitellään hyödynnettävien lajien yhteydessä luvussa 4) 
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Metsästyslaissa luetellut riistalajit

ahma AB 53 x x rauhoitettu Bern II EN x I

*euroopanmajava va va x rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

Bern III NT -

harmaahylje B 12 x x rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

Bern III NT x III

ilves va x rauhoitettu Bern III NT II

itämerennorppa B 5 x x rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

fs Bern III NT x III

karhu va va x rauhoitettu (Bern II) va NT II

metsäpeura B 35 x rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

Bern III NT x III

saukko AB 215 x x rauhoitettu fs Bern II NT II

susi va va xva xva rauhoitettu/ 
rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

(Bern II) va EN II

Luonnonsuojelulain piirissä olevat lajit

isolepakko x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

DD II

isoviiksisiippa x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

DD II

kimolepakko x rauhoitettu f Bern II, 
EUROBATS

- II

koivuhiiri x rauhoitettu Bern II LC II

korvayökkö x rauhoitettu f Bern II, 
EUROBATS

LC II

lampisiippa (x) x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

- II

liito-orava B 328 x x x rauhoitettu, 
uhanalainen

Bern II VU x I

naali A 10 x x x rauhoitettu, 
uhanalainen, 
erityisesti 
suojeltava

Bern II CR I

pikkulepakko x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

DD II

pohjanlepakko x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

LC II

pyöriäinen (x) x rauhoitettu f Bern II,  
ASCOBANS

- II

ripsisiippa x rauhoitettu 
uhanalainen, 
erityisesti 
suojeltava

f Bern II,  
EUROBATS

EN I
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saimaannorppa B 10 x x x rauhoitettu, 
uhanalainen, 
erityisesti 
suojeltava

Bern II EN x I

vaivaislepakko x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

- II

vesisiippa x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

LC II

viiksisiippa x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

DD II

LuD II, IV ja V = luontodirektiivin lajiliitteet II, IV ja V. (x) = II-liitteen laji, joka ei ole referenssiluettelossa,  
va = Suomella on lajista varauma
Referenssiluettelot = luonnonmaantieteellisen aluejaon mukaiset, komission kanssa sovitut maakohtaiset luettelot  
Natura-alueita perustettaessa huomioon otettavista liitteen II lajeista. A= alpiinisen ja B= boreaalisen alueen  
referenssiluettelo (European Commission 2003c, b).
Natura 2000 -alueita = niiden Natura 2000 -alueiden määrä, joissa laji esiintyy (EU komissiolle toimitettu aineisto,  
Natura-tietokannan kuulemisversio II/ 2006)
LuD II* = luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltava laji, merkitty tähdellä liitteeseen II 
Suojelustatus lainsäädännössä = rauhoitukset luonnonsuojelu- tai metsästyslainsäädännössä ja luonnonsuojelu- 
asetuksen (913/2005) liitteen 4 uhanalaiset sekä erityisesti suojeltava lajit.
Suojelustatus Ahvenanmaalla =  luonnonsuojeluasetuksella rauhoitetut ja erityisesti suojeltavat laji.  
Fridlysta = f ja särskilt skyddvärda = fs (Landskapsförordning 113/1998 ja 3/2002)
Kv-sopimukset = kansainvälisten luonnonsuojelusopimusten liitteissä lueteltu laji (Bern liitteet I, II ja III, Bonn liite I ja II, 
EUROBATS ja ASCOBANS)  (taulukko 4) va = Suomella on lajista varauma ko. sopimuksessa 
Uhanalaisuus 2000 = uhanalaisuusarviointi v. 2000 (Rassi ym. 2001). Luokitus: CR äärimmäisen uhanalainen, EN erit-
täin uhanalainen, VU vaarantunut, NT silmälläpidettävä, LC elinvoimainen, DD puutteellisesti tunnettu laji, - laji ei mukana 
arvioinnissa.  
Kv-vastuulajit = uhanalaisuusarvioinnin (Rassi ym. 2001) yhteydessä Suomen kansainvälisiksi vastuulajeiksi määritellyt lajit  
Priorisointiluokka = säädösten perusteella annettu hallinnollinen priorisointiluokka seurannan tarpeellisuudesta  
(ks. luku 1.3)
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Taulukko 9. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV Suomessa esiintyvien nisäkäslajien asema eri säädöksissä ja niiden mukaan 
annettu hallinnollinen priorisointiluokka. (* laji käsitellään hyödynnettävien lajien yhteydessä luvussa 4) 
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Metsästyslaissa luetellut riistalajit

ahma AB 53 x x rauhoitettu Bern II EN x I

*euroopanmajava va va x rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

Bern III NT -

harmaahylje B 12 x x rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

Bern III NT x III

ilves va x rauhoitettu Bern III NT II

itämerennorppa B 5 x x rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

fs Bern III NT x III

karhu va va x rauhoitettu (Bern II) va NT II

metsäpeura B 35 x rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

Bern III NT x III

saukko AB 215 x x rauhoitettu fs Bern II NT II

susi va va xva xva rauhoitettu/ 
rauhoitusaika+ 
pyyntilupa

(Bern II) va EN II

Luonnonsuojelulain piirissä olevat lajit

isolepakko x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

DD II

isoviiksisiippa x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

DD II

kimolepakko x rauhoitettu f Bern II, 
EUROBATS

- II

koivuhiiri x rauhoitettu Bern II LC II

korvayökkö x rauhoitettu f Bern II, 
EUROBATS

LC II

lampisiippa (x) x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

- II

liito-orava B 328 x x x rauhoitettu, 
uhanalainen

Bern II VU x I

naali A 10 x x x rauhoitettu, 
uhanalainen, 
erityisesti 
suojeltava

Bern II CR I

pikkulepakko x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

DD II

pohjanlepakko x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

LC II

pyöriäinen (x) x rauhoitettu f Bern II,  
ASCOBANS

- II

ripsisiippa x rauhoitettu 
uhanalainen, 
erityisesti 
suojeltava

f Bern II,  
EUROBATS

EN I
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saimaannorppa B 10 x x x rauhoitettu, 
uhanalainen, 
erityisesti 
suojeltava

Bern II EN x I

vaivaislepakko x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

- II

vesisiippa x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

LC II

viiksisiippa x rauhoitettu f Bern II,  
EUROBATS

DD II

LuD II, IV ja V = luontodirektiivin lajiliitteet II, IV ja V. (x) = II-liitteen laji, joka ei ole referenssiluettelossa,  
va = Suomella on lajista varauma
Referenssiluettelot = luonnonmaantieteellisen aluejaon mukaiset, komission kanssa sovitut maakohtaiset luettelot  
Natura-alueita perustettaessa huomioon otettavista liitteen II lajeista. A= alpiinisen ja B= boreaalisen alueen  
referenssiluettelo (European Commission 2003c, b).
Natura 2000 -alueita = niiden Natura 2000 -alueiden määrä, joissa laji esiintyy (EU komissiolle toimitettu aineisto,  
Natura-tietokannan kuulemisversio II/ 2006)
LuD II* = luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltava laji, merkitty tähdellä liitteeseen II 
Suojelustatus lainsäädännössä = rauhoitukset luonnonsuojelu- tai metsästyslainsäädännössä ja luonnonsuojelu- 
asetuksen (913/2005) liitteen 4 uhanalaiset sekä erityisesti suojeltava lajit.
Suojelustatus Ahvenanmaalla =  luonnonsuojeluasetuksella rauhoitetut ja erityisesti suojeltavat laji.  
Fridlysta = f ja särskilt skyddvärda = fs (Landskapsförordning 113/1998 ja 3/2002)
Kv-sopimukset = kansainvälisten luonnonsuojelusopimusten liitteissä lueteltu laji (Bern liitteet I, II ja III, Bonn liite I ja II, 
EUROBATS ja ASCOBANS)  (taulukko 4) va = Suomella on lajista varauma ko. sopimuksessa 
Uhanalaisuus 2000 = uhanalaisuusarviointi v. 2000 (Rassi ym. 2001). Luokitus: CR äärimmäisen uhanalainen, EN erit-
täin uhanalainen, VU vaarantunut, NT silmälläpidettävä, LC elinvoimainen, DD puutteellisesti tunnettu laji, - laji ei mukana 
arvioinnissa.  
Kv-vastuulajit = uhanalaisuusarvioinnin (Rassi ym. 2001) yhteydessä Suomen kansainvälisiksi vastuulajeiksi määritellyt lajit  
Priorisointiluokka = säädösten perusteella annettu hallinnollinen priorisointiluokka seurannan tarpeellisuudesta  
(ks. luku 1.3)

2.1.2  
Elinympäristöt ja uhkatekijät

Uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitelluilla lajeilla (14 lajia) ensisijaisista tu-
levaisuuden uhkatekijöistä pyynti on yleisin (taulukko 10, Rassi ym. 2001). Sen on 
arvioitu olevan pahin uhkatekijä viiden lajin menestymiselle. Muita pääasiallisia 
uhkatekijöitä ovat metsänhoitotoimet ja niiden vaikutukset metsiin (2 lajia), rakenta-
minen (1), kemialliset haitat (2), kilpailu (1) ja häirintä (1). Kun tarkastellaan kaikkia 
nisäkäslajeihin vaikuttavia uhkatekijöitä, pyynnin kanssa yhtä yleinen on häirintä, 
kummankin arvellaan vaikuttavan ainakin jossain määrin kymmenen lajin menes-
tykseen.
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Taulukko 10. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV nisäkäslajien runsaus, elinympäristöt,  uhanalaisten lajien 
tulevaisuuden uhkatekijät sekä seurantavalmiusryhmä (A-D) ja priorisointiluokka (ks. luku 1.3)  (Below ja Mela 
2000, Ermala ja Below 2000, Hanski 2006, Kaikusalo ym. 2000, Kaikusalo 2003, Kojola ym. 2006, Kyheröi-
nen ym. 2005, Malinen 2005, Metsähallitus 2006, Miettinen ym. 2005, Noskov 2004, RKTL 2006a, Siivonen ja 
Wermundsen 2003, 2004, Sipilä ja Koskela 2000, Sulkava ja Liukko 1999, Stjernberg 1996, Vihervaara ym. 2003, 
Ympäristöministeriön pyöriäistyöryhmä 2006, pääbiotooppi Rassi ym. 2001 ja Hildén ym. 2005 mukaan sovel-
taen ja uhanalaisten lajien uhkatekijät Rassi ym. 2001, lepakkohavaintojen määrät arvioitu em. lähteiden lisäksi 
useiden kartoitusraporttien pohjalta )
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Riistalajit

ahma 125 (2006) Tunturipaljakat ja metsät; Pyynti, häirintä A I

harmaahylje 18 300 
Itämerellä 
(2006)

Itämeri; ulkomeri, ulkosaaristo, lepo-
paikkana laakeat, matalat karit (hylje-
luodot), talvehtivat reunajään alueella ja 
vaeltavat jäätilanteen mukaan. Karttavat 
kiintojäätä, poikivat ajojäille

Kemialliset haitat, 
häirintä, pyynti

A III

ilves 920 (2006) Metsät; kivikkoiset ja lohkareikkoiset 
metsäalueet pesäpaikkoina, pioneerivai-
heen metsät ja metsän reunukset saalis-
tusalueina (jäniksiä)

Pyynti A II

itämerennorppa n. 6000 
Itämerellä 
(1996)

Itämeri; avomeri, ulkosaaristo, harvoin 
sisäsaaristo, talvella myös kiintojäällä

Kemialliset haitat, 
pyynti

A III

karhu 800 (2006) Metsät; erilaiset havumetsät, eritt. van-
hat kuusikkokorvet ja kuusilehdot, myös 
nuoret taimikot ja hakkuuaukeat 

Pyynti A III

metsäpeura n. 2000 
(2005)

Metsät ja suot; rauhalliset metsä- ja 
suoalueet, talvilaitumet järvien ja  
jäkäläkankaiden luonnehtimilla alueilla, 
kesälaitumet hirvailla us. ed., vaatimilla 
soisemmat alueet. Vasomisalueilla soita 
ja vanhoja kuusivoittoisia kankaita ja 
vaaroja

Metsien uudistamis- 
ja hoitotoimet, 

A III

saukko n. 2500 
(1998)

Vesistöt; purot, joet, järvet, rannikkove-
det ja niiden läheiset maa-alueet, tarvit-
see talvella sulapaikkoja

Pyynti, häirintä, 
kemialliset haitat

A II

susi 150 (2006) Metsät; erilaisissa ympäristöissä saalis-
eläinten  tuntumassa, pesii erilaisissa 
luolissa 

Pyynti A II

Luonnonsuojelulain piirissä olevat lajit

isolepakko alle 150  
havaintoa 
yht.

Metsät; erilaiset metsät, avoimet kult-
tuuriympäristöt, puistot, puutarhat, 
päiväpiilo ja horrostus rakennuksissa ja 
ontoissa puissa.

 D II

isoviiksisiippa tuhansia  
havaintoja 
yht.

Metsät; erilaiset metsät, metsäaukiot, 
avarat metsät, päiväpiilo us. rakennuk-
sissa, horrostaa luolissa, kaivoissa ym.

 D II

kimolepakko alle 50  
havaintoa 
yht.

Kulttuuriympäristöt; maaseutu ja kau-
pungit, puutarhat, puistot, metsien laajat 
aukot, päiväpiilo rakennuksissa,  
horrostaa rakennuksissa, luolissa.

 D II
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(yksilö-
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koivuhiiri alle 150  
havaintoa 
yht.

Metsät ja kulttuuriympäristöt; ruoho- ja 
heinäkasvustot hakkuuaukioilla, paketti- 
ja heinäpellot, pihat, puutarhat

 C II

korvayökkö satoja  
havaintoja 
yht.

Kulttuuriympäristöt; pihat, tiet, puu-
tarhat, puistot, päiväpiilo rakennuksissa 
puun koloissa, horrostaa luolissa, kella-
reissa ym. 

 D II

lampisiippa 1 havainto Vesistöistä riippuvainen; järvet, hitaasti 
virtaavat joet, päiväpiilo rakennuksissa 
ja erilaisissa koloissa, talvehtii maanalai-
sissa suojapaikoissa

 D II

liito-orava 143 000  
naarasta  
(2006)

Metsät; varttunut kuusisekametsä, puus-
toyhteys metsäalueiden välillä,  kolopuut

Puulajisuhteiden 
muutokset, lahoavan 
ja kuolleen puuainek-
sen väheneminen 

A I

naali 5-10 (2006) Tunturipaljakka; tuntureilla, puurajan 
yläpuolella

Kilpailu, häirintä A I

pikkulepakko alle 100  
havaintoa 
yht.

Kulttuuriympäristöt; metsäiset kulttuu-
riympäristöt, avoimet lehtimetsät, puis-
tot, puutarhat, rantametsät, päiväpiilo 
rakennuksessa, puunkolossa tai kallion 
onkalossa, horrostaa rakennuksissa, 
ontoissa puissa, luolissa.

 D II

pohjanlepakko tuhansia  
havaintoja 
yht.

Kulttuuriympäristöt; metsäiset kulttuu-
riympäristöt, kaupungit, erilaiset aukiot, 
päiväpiilo puun koloissa, rakennuksissa, 
horrostaa luolissa, kivikoissa, ontoissa 
puissa, rakennuksissa.

 D II

pyöriäinen n. 300  
havaintoa 
yht.

Itämeri; pääas. rannikkoalueet syvyys 
alle 200 m, tilapäisesti myös makeassa 
vedessä

 A II

ripsisiippa alle 50  
havaintoa 
yht.

Metsät; vesien ja kosteikkojen pirstomat 
metsämaisemat, päiväpiilo yl. puun ko-
lossa, horrostaa luolissa, kaivoissa ym.

Rakentaminen,  
lahoavan ja kuolleen 
puuaineksen vähene-
minen, häirintä

D I

saimaannorppa 280 (2006) Järvet; saarien ja salmien pirstomat 
sisävedet 

Häirintä, pyynti 
(=kalastus) ja  
vesirakentaminen

A I

vaivaislepakko alle 10  
havaintoa 
yht.

Kulttuuriympäristöt; rehevät metsät, 
aukiot, pihat, puutarhat, päiväpiilo us. 
rakennuksissa, horrostaa rakennuksissa, 
luolissa, puunkoloissa.

 D II

vesisiippa tuhansia  
havaintoja 
yht.

Vesistöistä riippuvainen; saalistaa vesien 
äärellä, lentää myös rannoilla, metsissä 
ja pihoilla, päiväpiilo eril. koloissa, ra-
kenteissa ja rakennuksissa, horrostaa 
luolissa, kaivoissa ym.

 D II

viiksisiippa tuhansia  
havaintoja 
yht.

Metsät; sekametsät, metsäaukiot, met-
sänreunat, vesistöjen lähistöt, niityt, 
pihat, päiväpiilo us. rakennuksissa, hor-
rostaa luolissa, kaivoissa ym.

 D II
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2.1.3  
Alueellinen esiintyminen

Luontodirektiivin 24 nisäkäslajista (liitteet II ja IV) kaikki muut paitsi naali esiintyvät 
EU:n luonnonmaantieteellisen aluejaon mukaisella boreaalisella alueella (liite 1). 
Alpiinisella alueella esiintyy seitsemän lajia: suurpedot, naali, saukko ja pohjanlepak-
ko. Runsaimmin lajeja on etelärannikon tuntumassa ja lajimäärä vähenee pohjoista 
kohti (liite 2). Uudellamaalla (ympäristöhallinnon aluejako, kuva 1) esiintyy 20 lajia 
ja Lapissa 7 lajia. Myös Ahvenanmaalla lajeja on vähän (7), mutta se on tyypillistä 
saarille verrattuna manneralueisiin. Toisaalta Ahvenanmaalla todennäköisesti esiin-
tyy muutamia lepakkolajeja (siippoja), joita ei ole vain havaittu tai havainnoista ei 
ole julkaistua tietoa. Laajin levinneisyys on pohjanlepakolla, joka esiintyy kaikilla 
ympäristöhallinnon toimialueilla mukaan lukien Ahvenanmaalla. Laajoilla alueilla 
liikkuvia lajeja karhu, ilves, susi ja saukko on kaikilla muilla alueilla paitsi Ahvenan-
maalla. Suppein levinneisyysalue on rajallisissa elinympäristöissä elävillä lajeilla: tun-
turikankailla elävällä naalilla, Itämeressä elävillä vesinisäkkäillä ja reliktiksi Saimaa-
seen jääneellä saimaannorpalla. Harvalukuisten tai satunnaisesti meillä vierailevien 
lepakoiden esiintymisalueen määrittäminen on vaikeaa, mutta runsaimmin niistä on 
tehty havaintoja etelärannikon tuntumassa ja eteläisimmässä Suomessa.

Liitteessä 2 on esitetty lajien nykyinen esiintyminen Suomen eri alueilla. Levin-
neisyystiedot on koottu useista kirjoista, artikkeleista, tiedonannoista sekä suullisesti 
asiantuntijoilta saaduista tiedoista, joiden on katsottu vastaavan lajin nykyistä levin-
neisyyttä. Nisäkäsatlaksissa ja muussa kirjallisuudessa ei ole juurikaan eroteltu eri 
ikäisiä havaintoja ja selvityksiä toisistaan. Karkeasti arvioituna kyse on  enimmäkseen 
1970-luvulla tehdyistä ja sitä tuoreemmista havainnoista. Nykyesiintymiksi tulkittu-
jen esiintymien aikaraja vaihtelee kuitenkin lajeittain.

2.1.4  
Seurantatilanne

Seurannasta yleisesti

Nisäkkäitä on metsästetty ravinnoksi ja turkisten vuoksi niin kauan kuin Suomessa on 
ollut asutusta. Tilastotietojakin on kerätty vähintään saalismääristä useita kymmeniä 
vuosia (Lindén ym. 1996a). Monia lajeja on pidetty vielä muutama vuosikymmen 
sitten vahinkoeläiminä, joiden kaatamisesta on maksettu tapporahaa. Myös näis-
tä tietoja on tilastoitu vuosittain. Vanhimmat tiedot nisäkäslajien levinneisyydestä, 
runsaudesta ja niiden muutoksista perustuvat pitkälti näihin tilastoihin. Nisäkkäiden 
havainnointi niitä tappamatta on huomattavasti vaikeampaa kuin esim. lintujen, 
mutta lajit tunnistetaan siitä huolimatta melko hyvin. Havaintoja tehdään ja useiden 
lajien lajimääritykset ovat suhteellisen luotettavia. Suomessa on lisäksi hyödynnet-
ty talven lumipeitettä ja lumijälkiä monien lajien esiintymisalueita ja yksilömääriä 
arvioitaessa.

Kaikkien Suomessa esiintyvien nisäkkäiden levinneisyystiedot on koottu viimeksi 
1990-luvulla ja julkaistu 50 x 50  km tarkkuudella Societas Europaea Mammalogican 
johdolla tehdyssä Euroopan nisäkäsatlaksessa (Mitchell-Jones ym. 1999). Pienim-
mistä, ei-riistalajeista julkaistiin Suomessa samoihin aikoihin myös tarkempia 10 x 
10 km -ruudukolla esitettyjä levinneisyyskarttoja nisäkäsharrastajien lehdessä Nisä-
käspostissa (Kaikusalo 1993). Aineisto antaa kuvan lajien levinneisyydestä, mutta ei 
kerro levinneisyyden muutoksista. Havaintotiedot ovat Metsäntutkimuslaitoksen 
arkistossa.

Nykyinen metsästyslaki perustuu riistakantojen kestävälle käytölle ja sen varmis-
tamiseksi kantoja myös seurataan kiinteästi. Yleisten metsässä elävien riistalajien 
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suhteellista runsautta seurataan riistakolmiolaskennoilla (esim. Lindén ym. 1996b), 
josta on kehitetty myös oma versio maatalousmaisemassa elävien lajien laskentaan. 
Muille lajeille on lajikohtaisesti räätälöityjä seurantoja (taulukko 11). Riistalajeis-
ta, sekä metsästettävistä että eri asteisesti rauhoitetuista, vastaa Suomessa maa- ja 
metsätalousministeriö. Riistalajien tutkimus on keskittynyt hallinnonalalla Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitokseen (RKTL). Myös seurantojen koordinointi ja tietojen 
analysointi ja raportointi tapahtuu paljolti siellä. Seurantatuloksia hyödynnetään 
riistakantojen arvioinneissa sekä hoito- ja verotussuunnitelmissa. 

Luonnonsuojelujärjestöillä ja vapaaehtoistyöllä on ollut uhanalaisten nisäkäslajien 
suojelun ja seurannan alkuvaiheessa suuri merkitys. WWF:llä oli omat suojelutyöryh-
mänsä direktiivilajeista liito-oravalla, naalilla, saukolla, vesikolla, saimaanhylkeellä, 
Itämerenhylkeillä ja metsäpeuralla. Nykyisin näistä toimii WWF:n suojissa vain Itä-
merenhyljetyöryhmä. Osa työryhmistä on lakkautettu, osan toiminta, mukaan lukien 
seuranta, on siirtynyt Metsähallituksen tai muiden valtion laitosten vastuulle. Vesikko 
on hävinnyt Suomesta (Maran ja Henttonen 1995). Kaikkia WWF:n entisten työryh-
mien lajeja seurataan Suomessa erillisillä seurantahankkeilla (taulukko 11). Muiden 
kuin riistalajien suojelusta ja seurannasta vastaa ympäristöministeriö. 

Nykyinen seuranta

Tässä luvussa nisäkäslajeja tarkastellaan kahdessa ryhmässä: nykyisissä seurannoissa 
mukana olevat lajit ja ne lajit, joiden seurannan järjestäminen edellyttää ensin seuran-
tavalmiuden parantamista. Lajeille tehty seurantavalmiuden arviointi ja valmiusluo-
kat sekä hallinnollinen priorisointi on esitelty luvussa 1.3 ja liitteessä 1.
 
Seurattavat nisäkäslajit
Seurannassa on direktiivissä luetelluista liitteen II ja IV lajeista 12  eli ne kuuluvat 
seurantavalmiusryhmään A (taulukko 10).  Seurattavien lajien joukossa on ripsisiip-
paa lukuunottamatta kaikki lajit, joiden seuranta on hallinnollisen priorisoinnin 
perusteella ensisijaisen tärkeää (priorisointiluokka I). Niistä ahma on riistalaji ja 
liito-orava, saimaannorppa ja naali kuuluvat luonnonsuojelulainsäädännön piiriin. 
Priorisointiluokkiin II ja III kuuluvat, seurannassa olevat lajit ovat pyöriäistä lukuun 
ottamatta riistalajeja ja niiden seurantatarve tulee direktiivin lisäksi ensisijaisesti 
metsästyslainsäädännön kautta. 

Lähes kaikista seurattavista lajeista saadaan seurannoilla tietoa suojelutason mää-
rittelyssä tarvittavista osista: levinneisyys, runsaus ja elinvoimaisuus (taulukko 11). 
Lajiin liittyvien muuttujien lisäksi tarvitaan tietoa myös lajin elinympäristöstä. Sitä ei 
nisäkässeurannoissa yleensä kerätä, mutta käyttökelpoista aineistoa voi mahdollisesti 
kertyä myös muista elinympäristöjen määrään tai rakennepiirteisiin kohdistuvista 
seurannoista kuten Metsäntutkimuslaitoksen Valtakunnan metsien inventointi tai 
ympäristöhallinnon vedenlaadun seurannat. 

Kaikista seurattavista nisäkäslajeista saadaan ainakin karkealla tasolla tietoa niiden 
levinneisyydestä ja sen muutoksista (taulukko 11). Levinneisyyttä voidaan kuvata 
joillakin lajeilla erikseen lisääntymisalueella ja sitä laajemmalla esiintymisalueella. 
Seurantojen päätarkoitus on yleensä saada tietoa  kannan koosta ja runsauden muu-
toksista. Suurpedoille arvioidaan vuosittain kaikkien käytettävissä olevien tietojen 
(havaintokysely, riistakolmiot, rajalaskenta, pantaseuranta jne.) perusteella sen het-
kinen minimikanta (Kojola ym. 2006). Saimaannorpan ja naalin laskenta perustuu 
pesien tarkastamiseen. Norppien pesät tarkistetaan keväällä poikasten poistuttua 
(Sipilä ym. 1990) ja naalin pesät kesällä (Kaikusalo ja Angerbjörn 1995). Myös kaikkia 
muita tietoja hyödynnetään kannan arviota tehtäessä. Niillä lajeilla, joista tutkimus-
ten perusteella tiedetään kuinka suuri osuus kannasta lisääntyy, poikueiden määrän 
avulla voidaan arvioida koko kannan koko (esim. suurpedot, saimaannorppa). Sauk-
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kokannasta saadaan vuosittain lumijälkien määrään perustuva runsausindeksi. Riis-
takolmiolaskenta on kehitetty metsälajiston seurantaan eikä se ole paras mahdollinen 
menetelmä enimmäkseen vesistöjä pitkin liikkuvalle lajille, mutta laskenta tuottaa 
kuitenkin muun riistatiedon ohella karkeaa tietoa myös saukkokannan tilasta (Lindén 
1996b). Lajille räätälöityä menetelmää testattiin pilottitutkimuksessa v. 1995-1998, 
jolloin myös koottiin lajiin liittyvät tutkimus- ja kartoitustiedot yhteen (Liukko 1999). 
Koska saukkoa ei varsinaisesti metsästetä eikä se ole uhanalainen, lisäpanostusta sen 
seurantaan ei ole katsottu tarpeelliseksi. Liito-oravakannan nykytilanne on selvitetty 
vuonna 2005 päättyneessä kartoituksessa otantaruutujen ja metsäpinta-alan avulla 
(Hanski 2006). Liito-oravaseuranta aloitettiin nykytilaselvityksen pohjalta, joten lajin 
levinneisyyden ja runsauden muutoksista tullaan jatkossa saamaan seurantatietoa. 
Lisääntymisestä, populaatiorakenteesta tai vastaavista tekijöistä ei seurannasta tulla 
saamaan tietoja. Itämerenhylkeet lasketaan ilmasta tai veneestä keväällä karvanvaih-
don aikaan, jolloin eläimet ovat lepäilemässä jäällä tai luodoilla (Helle ja Stenman 
1990). Laskennat tehdään yhteistyössä muiden rantavaltioiden kanssa, joten arvio 
tehdään  koko Itämeren kannasta. Lentolaskentaa käytetään myös metsäpeurakan-
nan koon ja rakenteen seurannassa. Satunnaisesti Suomen aluevesillä vierailevasta 
pyöriäisestä tehtäviä havaintoja kerätään aktiivisesti ja kootaan ympäristöhallinnon 
rekisteriin (Ympäristöministeriön pyöriäistyöryhmä 2006). Havaintojen määrästä 
ei voi tehdä suoraan tulkintoja pyöriäiskannan koosta, mutta aineisto on yksi osa 
Itämeren pyöriäiskannan seurantaa. Muihin lajin seurantatoimiin ei Suomessa ole 
ainakaan tällä hetkellä tarvetta.

Lähes kaikkien seurattavien lajien lisääntymisestä kootaan myös tietoja. Poikueet 
tai poikaset ovat joko seurannan pääkohteena tai tietoa kerätään muun laskennan 
ohessa. Arviot saadaan suurpetojen, saimaannorpan, naalin ja metsäpeuran vuotui-
sesta jälkeläistuotosta. Itämeressä elävien hyljelajien kuuttimääriä seurataan Saaris-
tomeren alueella (WWF), mutta tietoa ei saada kattavasti Suomen aluevesiltä. Myös 
muita populaatioparametreja esim. kuolevuus, lisääntyvien parien määrä, kannan 
rakenne seurataan joillain lajeilla (taulukko 11).

Lajit, joiden seurannan järjestäminen edellyttää valmiuden parantamista
Valmiustarkastelussa yli puolet luontodirektiivin nisäkäslajeista kuuluu valmius-
ryhmiin C tai D eli ennen niiden seurannan järjestämistä tarvitaan lisätutkimuksia 
ja -selvityksiä lajien biologiasta ja levinneisyydestä (ryhmä D) taikka käytännön 
valmiuksien parantamista esim. sopivien menetelmien ja välineiden kehittämistä tai 
tarvittavien asiantuntijoiden kouluttamista (ryhmä C). 

Koivuhiiri on oikukkaasti esiintyvä ja harvalukuinen laji eikä sitä ole juuri tut-
kittu Suomessa. Lajista on koottu satakunta muiden tutkimusten yhteydessä tai 
satunnaisesti tehdyn havainnon tiedot Metsäntutkimuslaitoksen pikkunisäkäsar-
kistoon (Kaikusalo 2003). Lajin elintavoistakin on melko heikot tiedot. Koivuhiiren 
pyydystäminen elävänä on erittäin työlästä ja sattumanvaraista eikä tappopyyntiin 
ole olemassa eettisesti sallittua, tehokasta pyydystystapaa. Näköpiirissä ei ole keinoa 
lajin aktiivisen seurannan järjestämiseen. 

Suomessa vakituisesti esiintyviä ja lisääntyviä lepakkolajeja ovat nykytiedon mu-
kaan viiksisiippa ja isoviiksisiippa, vesisiippa, korvayökkö ja pohjanlepakko (Kyhe-
röinen ym. 2005). Myös ripsisiippa lasketaan vakituiseen lajistoon, vaikka sen lisään-
tymisestä ei olekaan Suomesta yhtään havaintoa. Yli sadan vuoden aikana lajista on 
tehty Suomessa kymmenkunta havaintoa, joista osa horrostavista  tai päivälevolla 
olevista yksilöistä ja osa lennossa havaituista tai museolle toimitetuista kuolleista 
eläimistä (Stjernberg 1996, Vihervaara ym. 2003). Muut lepakkolajit ovat nykytietä-
myksen mukaan muualla talvehtivia, eri asteisesti satunnaisia vierailijoita. Pikku-
lepakon lisääntymisestä on tosin yksi havainto Suomesta (Nina Hagner-Wahlsten, 



225Suomen ympäristö  14 | 2008

Laji Seurantamenetelmä Levinneisyys Runsaus Elinvoimaisuus A
in

ei
st

o
t

ahma suurpetoseuranta  
(us. menetelmiä)

elinalue arvioitu  
minimikanta

pentueiden/ pentujen 
määrä

RKTL

harmaahylje lentolaskenta,  
venelaskenta

esiintyminen  
karvanvaihtoaikaan

havaittujen  
yksilöiden määrä

kuuttien määrä  
Saaristomerellä 

RKTL

ilves suurpetoseuranta  
(us. menetelmiä)

elinalue arvioitu  
minimikanta

pentueiden/ pentujen 
määrä 

RKTL

itämerennorppa lentolaskenta,  
venelaskenta

esiintyminen  
kevätjäillä

havaittujen  
yksilöiden määrä

kuuttien määrä  
Saaristomerellä

RKTL

karhu suurpetoseuranta  
(us. menetelmiä)

elinalue,  
lisääntymisalue

arvioitu  
minimikanta

naaraiden osuus kannasta,  
pentueiden/ pentujen 
määrä 

RKTL

liito-orava          otantaruutuihin perustuva 1. 
laskenta tehty 

esiintyminen  
otantaruuduilla

arvioitu naaraiden 
määrä 

- LTKM

metsäpeura lentolaskenta elinalue havaittujen  
yksilöiden määrä

kannan rakenne,  
vasatuotto

RKTL

naali pesätarkastukset elinalue,  
lisääntymisalue

havaittujen yksilöi-
den määrä, asuttu-
jen pesien määrä

pentueiden/ pentujen 
määrä 

Metla
MH

pyöriäinen satunnaishavaintojen koonti satunnaiset  
havaintopaikat

(satunnaisten  
havaintojen määrä)

- SYKE

saimaannorppa pesälaskenta elinalue,  
lisääntymisalue

arvioitu  
yksilömäärä

poikasten määrä,
kuolleisuus

MH

saukko riistakolmiolaskennat esiintyminen  
laskentapaikoilla

runsausindeksi - RKTL

susi suurpetoseuranta  
(us. menetelmiä)

elinalue, laumojen 
reviirit

arvioitu  
minimikanta

lisääntyvien parien määrä,  
pentujen määrä

RKTL

Taulukko 11. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV nisäkäslajien seurantamenetelmät, seurannoista saatavat tiedot levinneisyydestä, 
runsaudesta ja elinvoimaisuudesta sekä seuranta-aineistojen haltija. (Hanski 2006, Helle ja Stenman 1990, Kaikusalo ja  
Angerbjörn 1995, Kojola ym. 2006, Lindén ym. 1996a, 1996b, Malinen 2005, Metsähallitus 2006, RKTL 2006a,  
Suurpetotyöryhmä 1996, Ympäristöministeriön pyöriäistyöryhmä 2006, RiistaWeb).

suullinen tieto 2006) ja ainoa Suomessa tavattu lampisiippa oli horrostava (Siivonen 
ja Wermundsen 2003a). 

Lepakkoharrastus ja -tutkimus ovat lisääntyneet Suomessa viimeisen kymmenen 
vuoden aikana, mutta panostus on tietotarpeeseen nähden edelleen melko vähäistä. 
Yliääni-ilmaisimien (ns. lepakkodetektorien) ja äänianalyysiohjelmien käyttöönotto 
ovat lisänneet havaintojen määrää ja laatua sekä lepakkotuntemusta. Lepakoiden 
määrittäminen ja siinä apuna käytettävän teknisen laitteiston hallinta vaativat kal-
liiden hankintojen lisäksi opiskelua ja harjaantumista. Lepakkolajiston hallitsevia 
asiantuntijoita tulee lisää melko hitaasti. 

Sekä Turun että Helsingin yliopistoissa on käynnissä lepakkotutkimuksia, joissa 
selvitetään lepakoiden biologiaa ja elintapoja. Viimeisen viiden vuoden aikana monet 
kunnat ovat teettäneet kartoituksia omalla alueellaan ja erilaisista rakennushankkeis-
ta vastaavat tahot selvityksiä hankkeensa mahdollisista vaikutuksista lepakoihin. 
Lajien levinneisyydestä ei ole tehty kattavaa kartoitusta ja 1990-luvun jälkeen tehdyt 
havainnot ovat pääosin havainnoijilla tai selvitysten tilaajilla. LTKM kerää lepakoiden 
lisääntymis- ja talvehtimispaikkatietoja ja vuonna 2002 perustettu Suomen lepakko-
tieteellinen yhdistys ry aloitti vuonna 2005 lepakkohavaintojen keruun Internetissä 
olevaan tietokantaan.     
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2.1.5  
Seurannan kehittäminen

Aktiivisesti seurattavista lajeista (taulukko 11) saadaan vähintään välttävästi tietoa 
suojelutason arviointiin. Lisäpohdintaa vaativat vielä elinympäristöjen määrästä 
ja tilasta kertovien tietojen tarpeellisuus ja saatavuus sekä mahdollinen elinympä-
ristötiedon lisätarve. Jatkossa on turvattava nykyisten seurantojen jatkuminen ja 
kiinnitettävä huomiota seurantatietojen saatavuuteen ja käytettävyyteen ja niissä 
mahdollisesti olevien puutteiden korjaamiseen. Saatavuudella tarkoitetaan tässä 
ensisijaisesti luontodirektiivin suojelu- ja raportointitarpeita, mutta tietojenvaihdon 
tulee olla mahdollisimman avointa ja vaivatonta myös muihin tarkoituksiin.

Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä keinoa, jolla koivuhiiren esiintymistä tai runsautta 
voitaisiin laajamittaisemmin ja kustannustehokkaasti seurata esimerkiksi pyyntien 
avulla. Koska lajin on arvioitu Suomessa olevan elinvoimainen, sen intensiiviseen 
seurantaan ei ole suojelusyistä kansallista tarvetta. Lajin silmälläpito voidaan to-
teuttaa tehostamalla muiden pikkunisäkäs- ja petolintututkimusten yhteydessä sekä 
satunnaisesti tehtyjen havaintojen keräämistä ja  järjestää havaintotietojen keskitetty 
tallennus sähköiseen muotoon. Tehostaminen tarkoittaa aktiivista tiedottamista ha-
vaintojen keruusta ja opastusta siitä miten havainoista ilmoitetaan sekä palautteen 
antamista havaintoja luovuttaneille henkilöille. Kertyneet tiedot analysoidaan ja 
raportoidaan aika ajoin.

Lepakkolajiston levinneisyystiedot tulee päivittää viimeisten yli kymmenen 
vuoden aikana kertyneillä, saatavilla olevilla havainnoilla. Tiedot on tallennettava 
sähköiseen muotoon, keskitetyyn, julkiseen rekisteriin. Talvehtimis- ja lisääntymis-
paikkojen tarkkojen tietojen julkistamisessa tulee kuitenkin kaikkien lajien kohdalla 
käyttää harkintaa. Vanhojen tietojen koonnin lisäksi tarvitaan otantaan perustuva, 
maan kattava lajistokartoitus, joka kohdistetaan erityisesti niille alueille, joista ei 
ole hajahavaintojen keruun ja paikallisten selvitysten kautta saatu tietoja. Tarvitaan 
myös lisää tutkimustietoa lajien elinympäristövaatimuksista ja elintavoista, jotta mah-
dollisesti tarvittavat suojelutoimet ja seuranta pystytään suuntaamaan tehokkaasti. 
On myös hyödynnettävä naapurimaiden, erityisesti Ruotsin lepakkotutkimuksia ja 
lajeihin liittyvää tietotaitoa. Linja- tai pistelaskennoilla voidaan tulevaisuudessa seu-
rata runsaimpien lepakkolajien  (pohjanlepakko, vesisiippa, viiksi- ja isoviiksisiippa 
ja korvayökkö) kannanmuutoksia sillä edellytyksellä, että löytyy riittävästi lajiston 
tuntevia ja menetelmät hallitsevia maastotyöntekijöitä. Nykyinen henkilömäärä ei 
ole riittävä valtakunnallisten tai alueellistenkaan seurantojen aloittamiseen. Tarvitaan 
koulutusta ja harjoittelumahdollisuuksia useammille henkilöille vuosittain. Lepak-
kojen havainnoinnissa tarvittava suhteellisen kallis välineistö asettaa myös omat 
haasteensa seurantojen järjestämiseen.

Luonnonsuojeluasetuksen mukaan uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan ripsisii-
pan nykyesiintymät, erityisesti talvehtimis-, ja mahdollisesti löydettävät lisäänty-
mispaikat tulisi tarkistaa muutaman vuoden välein. Lajin peruskartoituskin on vielä 
puutteellinen. Satunnaisten vierailijoiden (lampisiippa, isolepakko, pikkulepakko, 
vaivaislepakko, kimolepakko) seurannaksi riittää niistä muiden toimien yhteydessä 
tehtävien havaintojen ja niihin liittyvien oheistietojen hyvin järjestetty ja aktiivi-
nen koonti kaikille avoimeen rekisteriin. Mahdollisesti löytyviä lisääntymis- ja tal-
vehtimispaikkoja tulee myös tarkkailla. Mikäli uusi tieto antaa aihetta esim. lajien 
suojelustatuksen muuttamiseen, tulee seurantatarvetta tarkastella sen mukaisesti 
uudelleen.
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2.2  
Matelijat ja sammakkoeläimet  
Suomen kymmenestä matelija- ja sammakkoeläinlajista kolme on mukana luonto-
direktiivin lajiliitteissä II ja IV (taulukko 12).  Rupilisko on molemmissa liitteissä eli 
sen suojelemiseksi on perustettava Natura 2000 -alueita ja lisäksi vaaditaan sen tiuk-
kaa suojelua. Natura 2000 -alueverkostoon on liitetty lajin suojelemiseksi 5 aluetta. 
Viitasammakko sekä kangaskäärme ovat ainoastaan liitteessä IV. Liitteessä V olevaa 
sammakkoa käsitellään tarkemmin julkaisun luvussa 4. 

2.2.1  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa lainsäädännössä

Kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2001) rupilisko ja kangaskäärme 
luokiteltiin vaarantuneiksi (VU) ja viitasammakko elinvoimaiseksi (LC) lajiksi. Rupi-
liskon uhanalaisuuden syyksi arvioitiin ojitus ja vesirakentaminen ja kangaskäärmeen 
elinympäristöjen umpeenkasvu sekä häirintä ja liikenne. Rupilisko on myös luonnon-
suojeluasetuksen mukaan uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji. Ahvenanmaalla 
sekä rupilisko että kangaskäärme ovat uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia lajeja. 
Kaikki sammakkoeläin- ja matelijalajit ovat kyytä lukuun ottamatta sekä mantereella 
että Ahvenanmaalla rauhoitettuja. (Taulukko 12, liite 1.)

2.2.2  
Elinympäristöt ja uhkatekijät

Sammakkoeläimet elävät sekä vedessä että kuivalla maalla. Lisääntymisaikana ja 
toukkien elinympäristöinä sekä joskus horrostaessa lammet ja muut sopivat vesialu-
eet ovat välttämättömiä. Aikuiset elävät pääosin kuivalla maalla, kosteissa ympäris-
töissä. Kangaskäärme viihtyy kuivissa ympäristöissä, joissa on tiheä aluskasvillisuus 
(taulukko 13).
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Rana arvalis viitasammakko   x  rauhoitettu f Bern II LC  II

Triturus cristatus rupilisko B 5  x x  rauhoitettu,  
uhanalainen,  
erityisesti suojeltava

fs Bern II VU  I

Coronella austriaca kangaskäärme   x  rauhoitettu,  
uhanalainen,  
erityisesti suojeltava  

fs Bern II VU  -

Taulukko 12. Luontodirektiivin liitteiden II  ja IV Suomessa esiintyvien sammakkoeläin- ja matelijalajien asema eri säädöksissä ja 
niiden mukaan annettu hallinnollinen priorisointiluokka (ks. sarakkeiden selitykset taulukko 9). 
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Uhanalaisuusarvioinnin mukaan rupiliskon tulevaisuuden uhkatekijöitä ovat oji-
tus ja turpeenotto, jotka vaikuttavat vesien laatuun ja määrään sekä vesirakentaminen 
(Rassi ym. 2001). Lisäksi kalaistutukset ovat rupiliskolle haitallisia. Laji elää vain kalat-
tomissa lammissa. Elinympäristöjen umpeenkasvu on arvioitu todennäköisimmäksi 
uhkaksi kangaskäärmeelle. Viitasammakko on elinvoimainen laji, jonka uhkatekijöitä 
ei ole samassa yhteydessä arvioitu. Yleisesti ottaen kutupaikkojen vähenemisen on 
arvioitu olevan sammakkolajeille hyvin vahingollista (Terhivuo 1993a). 

2.2.3  
Alueellinen esiintyminen

Suomessa esiintyvät sammakkoeläin- ja matelijalajit ovat Euroopassa laajalti levinnei-
tä lajeja, jotka ovat Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajalla. Runsain lajisto meillä 
on maan eteläosissa. Direktiivilajeista viitasammakko on levinnyt lähes koko maa-
han, pohjoisimmat havainnot ovat Sodankylän korkeudelta. Alppiiniselta alueelta 
laji kuitenkin puuttuu. Rupiliskon levinneisyysalue on kaksiosainen, Itä-Suomi ja 
Ahvenanmaa. (Terhivuo 1993a.) Kangaskäärmeitä on tavattu vain Ahvenanmaan 
mantereella sekä Kumlingen ja Sottungan pääsaarilla (Saarikivi 2004). 

2.2.4  
Tutkimus- ja seurantatilanne

Luonnontieteellinen keskusmuseo on kerännyt sammakkoeläimistä ja matelijois-
ta tehtyjä havaintoja aktiivisesti 1970-luvulta lähtien. Vapaaehtoisvoimin kerätyn 
aineiston perusteella on lajistosta tehty kaksi yhteenvetoa levinneisyyskarttoineen 
(Terhivuo 1981, 1993a). Levinneisyydet on esitetty 10 x 10 km -ruudukolla. Societas 
Europaea Herpetologica organisoi eurooppalaisen atlaksen kokoamisen 1980–1990-
luvuilla (Gasc ym. 1997). Kaikkien Euroopassa esiintyvien lajien levinneisyystiedot 
on esitetty siinä 50 x 50 km -ruudun tarkkuudella.

Vaikka suomalaista kartoitusaineistoa ei ole kerätty systemaattisella otannalla tai 
laskennoilla, sen perusteella voidaan arvioida karkeasti lajien yleisyyttä alueittain 
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(1993)

Lammet; kutee us. tul-
valammikoihin, aikuisena 
erilaiset kosteat paikat, 
niityt, suot, rannat

Kutulampi tai 
vastaava  
vesiympäristö

II A

rupilisko Alle 70 lampea 
(2006)

Lammet; makeavetiset 
pysyvät ja runsaskas-
vustoiset  lammikot, 
aikuisena lammen lähi-
ympäristö.

Kalaton  
kutulampi

Ojitus ja 
turpeenotto, 
vesirakenta-
minen

I B

kangaskäärme Alle 100  
havaintoa 
yhteensä

Kuivat niityt ja kedot; 
aurinkoiset, avoimet, 
kuivat ympäristöt, joissa 
on tiheä aluskasvillisuus

Umpeenkas-
vu, häirintä

I D

Taulukko 13. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV sammakkoeläin-  ja matelijalajien  tiedossa olevien esiintymien 
määrä tms. runsautta kuvaava tieto, elinympäristöt ja uhkatekijät sekä seurantavalmiusryhmä (A-D) ja  
priorisointiluokka (ks. luku 1.3)  (Terhivuo 1993a , Ville Vuorio (PKA, Life-hanke) suullinen tieto,  
Saarikivi 2004, pääbiotooppi ja uhkatekijät Rassi ym. 2001).
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ja nähdä minkä suuntaisia muutoksia lajien, varsinkin yleisimpien, runsauksissa 
tapahtuu (Terhivuo 1993b). Kartoituksen avulla saadaan koottua varteen otettavaa 
tietoa liitteiden II ja IV lajeista viitasammakon levinneisyydestä ja jollain tasolla sen 
muutoksista, mutta harvalukuisemmista lajeista havaintojen keruulla ei saada riittä-
västi tietoja. Runsauden muutoksia kartoituksen avulla ei voida arvioida. Kaikkien 
lajien havaintoja kootaan edelleen Luonnontieteellisen keskusmuseon ja  Suomen 
herpetologisen yhdistyksen yhteistyönä. Yhdistyksen Internet-sivuilla on lajien tun-
nistusohjeet ja havaintojen ilmoituslomake. Lomakkeet kootaan museolle, jossa on  
valmisteilla Suomen kolmas sammakkoeläin- ja matelijakartoitus. 

Suomi (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus) on mukana EU:n LIFE Luonto –hank-
keessa "Protection of Triturus cristatus in Eastern Baltic Region" (v. 2004−2008). Sen 
lisäksi, että hanke tuottaa uutta tietoa rupiliskon elintavoista, elinympäristövaati-
muksista ja tutkimusmenetelmistä, hankkeen yhteydessä tehdään suojeluohjelma 
seurantasuunnitelmineen mantereen rupiliskokantojen turvaamiseksi (Sirkka Ha-
kalisto, suullinen tieto 2006). 

Kangaskäärmeen esiintymistä on kartoitettu Ahvenanmaalla harrastajavoimin 
(Suomen herpetologinen yhdistys) usean vuoden ajan ja aineistoa on hyödynnetty 
Helsingin yliopiston pro gradu -työssä (Saarikivi 2004). Tutkimuksen yhteydessä 
on koottu kaikki lajista tehdyt havainnot ja analysoitu niiden ja maastotutkimusten 
perusteella esim. kangaskäärmeen elinympäristövaatimuksia. Aineisto on kuitenkin 
liian pieni kovin varmojen päätelmien tekemiseen (alle 100 havaintoa ja näytettä 
vuosina 1881–2003). 

2.2.5  
Seurannan kehittäminen

Rupilisko on priorisointiluokituksessa tärkeimpään luokkaan (I) kuuluva laji. Sen 
seuranta on suojelutoimien varmistamiseksi ensisijaisen tärkeää. Lajin suojelu- ja 
seurantatarvetta sekä toimintatapoja tarkastellaan käynnissä olevan tutkimushank-
keen aikana. Kun lajin nykyesiintymät ovat selvillä, seuranta voidaan kohdistaa 
ajallisesti, määrällisesti ja laadullisesti esiintymissä mahdollisesti tehtävien suojelu- ja 
hoitotoimien sekä uhkatekijöiden mukaan. Samalla tulee varmistaa, että seurannasta 
saadaan suojelutason arvioinnissa tarvittavat tiedot käyttökelpoisessa muodossa. La-
jin levinneisyysalue on Suomessa kaksiosainen, Ahvenanmaa ja Itä-Suomi. Seuranta 
tulee saada käyntiin molemmilla alueilla.  

Kangaskäärmeen biologiasta ja elintavoista Suomessa tiedetään edelleenkin hyvin 
vähän esimerkiksi elinympäristövaatimusten, mahdollisten uhkien tai suojelutarpeen 
arvioimiseksi. Lajin esiintymistä ja elintapoja tulee tutkia tarkemmin ennen kuin sen 
seurantaa voidaan suunnitella tarkemmin.

Viitasammakkoa seurataan Sammakkoeläin- ja matelijakartoituksella. Sen riittä-
vyyttä on kuitenkin vielä arvioitava uusimpaan kartoitukseen saatujen havaintojen 
perusteella. Edelliseen kartoitukseen (v. 1980–92) tuli lajista 613 havaintoa 400:sta 10 
x 10 km -ruudusta (vrt. sammakko n. 11 000/1 800). Viitasammakosta ei ole pystytty 
aiempien kartoitusten perusteella tekemään arviota alueellisista runsausmuutoksista 
yleisempien lajien tapaan (Terhivuo 1993b). Jos nykyinen satunnaisten havaintojen 
perusteella tehtävä toistuva kartoitus ei ole riittävä muutosten arviointiin, on mietit-
tävä voitaisiinko kyselyä kohdentaa tai tarkentaa erilailla. Sen lisäksi on harkittava 
esimerkiksi kutupaikkojen tarkemman kartoituksen avulla suunniteltavaa, otantaan 
perustuvan seurannan aloittamista. Kutevat viitasammakot tunnistaa helposti ää-
nestä.
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2.3  
Kalat
Suomessa vakituisesti elävistä kalalajeista kuusi on lueteltu luontodirektiivin liit-
teessä II (taulukko 14). Niistä toutain, nahkiainen ja lohi ovat meillä taloudellisesti 
hyödynnettäviä lajeja ja kuuluvat kalastuslainsäädännön piiriin. Rantanuoliaiseen, 
pikkunahkiaiseen ja kivisimppuun liittyvistä seikoista säädetään luonnonsuojelu-
lailla (taulukko 14, liite 1). Suomi on saanut kaikista liitteen lajeista varauman liit-
tymissopimukseensa, joten niiltä osin direktiivin vaatimukset eivät koske Suomea. 
Näiden kalalajien seurantaa ei siitä syystä käsitellä tässäkään yhteydessä. Direktiivin 
liitteessä IV ei ole ollenkaan Suomessa esiintyviä kalalajeja. Lajien hyödyntämisen 
sääntelyä ja liitteen V kalalajeja käsitellään luvussa 4.  

2.4  
Nilviäiset
Luontodirektiivin liitteessä II on yhteensä viisi Suomessa esiintyvää nilviäislajia, kaksi 
simpukka- ja kolme maakotilolajia (taulukko 15, liite 1). Lajeille direktiivin valvoit-
teiden mukaisesti perustettujen  Natura 2000 -alueiden määrät näkyvät taulukossa 
15.  Tiukkaa suojelua vaativia liitteen IV lajeja on ainoastaan vuollejokisimpukka. 
Jokihelmisimpukka eli raakku on lisäksi liitteessä V eli elinalueiden suojelun lisäksi 
on pidettävä huoli siitä ettei hyödyntäminen (helmenpyynti) uhkaa lajin suojelutasoa. 
Liitteen V asioita käsitellään tarkemmin luvussa 4. 
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Aspius aspius toutain   va x  VU

Cobitis taenia rantanuoliainen  va  uhanalainen EN

Coregonus albula muikku    x  LC

Coregonus lavaretus siika    x  VU* 

Cottus gobio kivisimppu   va   LC

Lampetra fluviatilis nahkiainen   va x rauhoitusaika NT

Lampetra planeri pikkunahkiainen   va   LC

Salmo salar lohi  
(vain makeassa 
vedessä)

  va x  rauhoitusaika,  
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EN** 

Thymallus thymallus harjus    x rauhoitusaika, 
alamitta

NT

Taulukko 14. Luontodirektiivin liitteissä lueteltujen Suomessa esiintyvien kalalajien asema eri säädöksissä 
(va= Suomella on lajista varauma, ks. muut sarakkeiden selitykset taulukko 9).

*) = koskee vaellus- ja planktonsiikaa. Muut siikamuodot elinvoimaisia (LC)
**) = koskee merilohta. Järvilohi luonnosta hävinnyt (EW)
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2.4.1  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa lainsäädännössä

Direktiivin nilviäislajeista kolme on luokiteltu uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 
2001) uhanalaisiksi: kalkkisiemenkotilo erittäin uhanalaiseksi ja raakku sekä vuolle-
jokisimpukka vaarantuneiksi. Kapeasiemenkotilo ja lettosiemenkotilo ovat silmällä-
pidettäviä. Luonnonsuojeluasetuksen mukaan muut lajit paitsi kapeasiemenkotilo 
ovat uhanalaisia ja raakku sekä kalkkisiemenkotilo lisäksi erityisesti suojeltavia lajeja. 
Simpukkalajit ovat myös luonnonsuojelulailla  rauhoitettuja. 

2.4.2  
Elinympäristöt ja uhkatekijät

Luontodirektiivin simpukkalajeilla on elinvoimainen kanta vain sellaisissa virtavesis-
sä, joissa niiden väli-isänniksi tarvitsemat kalalajit lisääntyvät. Jokihelmisimpukka on 
tarkempi vedenlaadun ja kirkkauden suhteen kuin vuollejokisimpukka. Uhkatekijöi-
nä ovat vedenlaatuun ja kalastoon vaikuttavat tekijät kuten vesien rehevöityminen, 
kiintoaineksen lisääntyminen ojituksen ja turpeenoton seurauksena sekä virtaamaa 
ja veden kulkua muuttava vesirakentaminen (taulukko 16).

Maakotiloista kalkkisiemenkotilo elää pohjoisessa lettosoilla ja etelään siirryttäessä 
myös runsasravinteisissa, avoimissa ja kosteissa metsiköissä. Myös lettosiemenkotilo 
on pohjoisessa ravinteisten soiden laji. Keski-Suomesta lajia on löydetty avoimilta ja 
kosteilta, saraa kasvavilta rantaniityiltä ja Etelä-Suomesta ravinteikkaista, avoimista, 
kosteista lehtometsistä. Kapeasiemenkotilo on edellisiin verrattuna kuivempien paik-
kojen laji, joka elää Suomessa merenrantalehdoissa, avoimen rantaniityn ja puu- tai 
pensasrajan tuntumassa. (Valovirta 2003, Cameron et al. 2003.) Suolajien uhkateki-
jäksi arvioidaan ojitus ja turpeenotto sekä kemialliset haitat. Kapeasiemenkotilon 
menestymistä arvioidaan pahiten uhkaavan kuusettuminen ja maaston kuluminen 
(taulukko 16, Rassi ym. 2001).
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Margaritifera  
margaritifera 

jokihelmisimpukka AB 16 x  x rauhoitettu, uhanalainen, 
erityisesti suojeltava 

Bern III VU I

Unio crassus  vuollejokisimpukka B 5 x x  rauhoitettu, uhanalainen  VU II

Vertigo angustior kapeasiemenkotilo B 4  x     NT III

Vertigo genesii kalkkisiemenkotilo B 2  x   uhanalainen, erityisesti 
suojeltava

 EN I

Vertigo geyeri lettosiemenkotilo B 7  x   uhanalainen  NT II

Taulukko 15. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV  Suomessa esiintyvien nilviäislajien asema eri säädöksissä ja niiden mukaan 
annettu hallinnollinen priorisointiluokka. Lajeja ei ole sisällytetty Ahvenanmaan luonnonsuojelulainsäädäntöön.   
(ks. sarakkeiden selitykset taulukko 9).
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2.4.3  
Alueellinen esiintyminen

Jokihelmisimpukka elää Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen joissa. Laji on nilviäisistä 
ainoa, joka esiintyy myös alpiinisella alueella (liite 1 ja 2). Kannasta 90 % elää Lapin 
läänissä. Oulun eteläpuolella on lisääntyvä kanta enää yhdessä joessa. Raakkujokia 
arvioidaan olevan yhteensä noin 70. (Valovirta 2006.) Vuollejokisimpukka esiintyy  
arviolta noin 25 joessa Etelä- ja Länsi-Suomessa Kotka–Kaskinen linjan eteläpuolella 
(Valovirta, suullinen tieto 2006). Kartoitusten edetessä esiintymien ja jokien määrä 
todennäköisesti kasvaa.

Siemenkotiloiden levinneisyydestä ei ole kattavaa kartoitustietoa. Vähäisten ha-
vaintojen perusteella levinneisyysalueet näyttävät hajanaisilta. Kapeasiemenkotilon 
nykylevinneisyys Lounais-Suomen rannikolla ja saaristossa on suppein ja yhtenäisin 
(Routio 1992, 1993, 1996), mutta vanhojen havaintojen (ennen v. 1970)  perusteella 
lajia voi olla laajemmallakin alueella Etelä-Suomen rannikolla (Lehtinen 1957, Petäjä 
ja Vesanto 1955). Kalkki- ja lettosiemenkotiloista on kummastakin hyvin vähän löytöjä 
ja ne jakautuvat  kalkkisiemenkotilolla kolmeen kunnan alueelle Kuusamosta Var-
sinais-Suomeen (Lehtinen 1962, Routio 1994, Valovirta 1992) ja lettosiemenkotilolla 
kymmeneen kunnan alueelle Ahvenanmaalta Lappiin (Hjelt 2004, Routio 1991,1992, 
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Margaritifera 
margaritifera 

jokihelmisimpukka n. 70 jokea Joet ja purot; virtaavat, 
viileät vedet, kivikko- tai 
sorapohja, us. 1,5 - 2,5 m:n 
syvyydessä 

Lisääntyvä 
taimen- tai 
lohikanta 
väli-isäntänä

Kemialliset haitat, 
vesirakentaminen, 
pyynti, ojitus ja 
turpeenotto

I B

Unio crassus  vuollejokisimpukka n. 25 jokea Joet; virtaavat vedet,  
erilaiset pohjat 

Lisääntyvä 
kalakanta 
väli-isäntänä, 
us. lajeja 

Kemialliset haitat, 
vesirakentaminen

II B

Vertigo  
angustior 

kapeasiemenkotilo 6 esiint.  
1970 jälkeen

Lehtometsät; rannikko, 
avoin tai puoliavoin pensas-
vyöhykeen ja rannan välinen 
alue. Karike ja aluskasvilli-
suus. 

pH > 5,5 Metsien puulajisuh-
teiden muutokset, 
maaston kuluminen

III D

Vertigo genesii kalkkisiemenkotilo 2 esiint.  
1970 jälkeen

Letot; lettomaiset suot, 
kosteat lehdot, karike ja 
ruohosto. Karike ja aluskas-
villisuus.

pH > 6,5 Ojitus ja turpeen-
nosto, kemialliset 
haitat

I D

Vertigo geyeri lettosiemenkotilo 9 esiint.  
1970 jälkeen

Letot; kosteat, us. kalkkipi-
toiset alueet kuten lehdot, 
letot, tulvaniityt, jokien ja 
purojen rantaniityt, karike 
ja ruohosto. Karike ja alus-
kasvillisuus.

pH >6,5 Ojitus ja turpeen-
otto, kemialliset 
haitat

II D

Taulukko 16. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV nilviäislajien tunnettujen esiintymien määrä, elinympäristöt ja uhkatekijät sekä 
seurantavalmiusryhmä A–D ja hallinnollinen priorisointiluokka I–III (ks. luku 1.3)  (Valovirta 1992, 2003, 2006, suullinen tieto 
2006, Eliölajit-tietojärjestelmä 2006,  pääbiotooppi ja uhkatekijät  Rassi ym. 2001).
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Routio ja Valta 1992, Valovirta 1968, Eliölajit-tietojärjestelmä). Nykyisiksi katsottuja 
esiintymiä kalkkisiemenkotilolla on kahden alueellisen ympäristökeskuksen toimi-
alueella ja lettosiemenkotilolla neljällä toimialueella sekä Ahvenanmaalla (liite 2).   

2.4.4  
Tutkimus- ja seurantatilanne

Raakkuun on suojelumielessä kiinnitetty huomiota jo suhteellisen varhain. Laji 
rauhoitettiin vuonna 1955. Suomen WWF perusti vuonna 1978 Luonnontieteellisen 
keskusmuseon kanssa yhteistyössä jokihelmisimpukkatyöryhmän, joka aloitti lajin 
levinneisyyden kartoitukset ja ekologian tutkimisen. Myös Metsähallitus ja Lapin 
ympäristökeskus ovat kartoittaneet  Pohjois-Suomen raakkujokia. Kartoitukset ovat 
yksinkertaisimmillaan esiintymien varmistuksia, joissa sukeltamalla tai vesikiikarei-
den avulla tarkistetaan elääkö laji kyseisellä paikalla vai ei. Kvantitatiivisissa tutki-
muksissa  käytetään linjalaskentaa, jolloin saadaan tarkempaa tietoa yksilömääristä ja 
tiheyksistä. Vuonna 1996 jokihelmisimpukkatyöryhmä aloitti myös vuollejokisimpu-
kan kartoitukset. Uudenmaan ympäristökeskus on myös tutkinut joitain jokia, mutta 
kattavaa potentiaalisen levinneisyysalueen jokien kartoitusta ei ole tehty.

Raakkua on tutkittu viime vuosina kahdessa laajassa hankkeessa. Luonnontieteelli-
sen keskusmuseon koordinoimassa EU:n LIFE Luonto -hankkeessa "Jokihelmisimpuk-
kaa sisältävien jokiekosysteemien entisöinti" keskityttiin lajin ja sen elinympäristön 
suojeluun, entisöintiin ja riskien eliminointiin (Valovirta ym. 2003). Metsähallituksen 
koordinoimassa EU:n Interreg Kolarctic -ohjelman hankkeessa "Jokihelmisimpukan 
esiintyminen ja populaatioiden tila Pohjoiskalotin koillisosassa" kartoitettiin raakkuja 
yli 130 joella Suomessa, Norjassa ja Venäjällä (Ounasvirta 2006). Pienempiä, erilaisiin 
vesistökunnostus- ja muihin hankkeisiin liittyviä selvityksiä teetetään ja tehdään vuo-
sittain molemmista lajeista. Tietoja on koottu Luonnontieteelliseen keskusmuseoon, 
jossa on lajista kattavimmat aineistot.

Kotilolajien esiintymistä ja levinneisyydestä on saatu tietoja pääasiassa erilaisista 
maanilviäisten lajistokartoituksista ja -selvityksistä. Lajit ovat harvinaisia, alle kahden 
millimetrin korkuisia, vaikeasti havaittavia ja löydettynäkin ne tunnistaa lajilleen 
vain muutama henkilö Suomessa. Museo-, julkaisu- ja rekisteritietojen perusteella 
Suomesta on löydetty kyseisistä kolmesta lajista yhteensä noin 25 esiintymää ja niistä 
alle sata yksilöä, varhaisimmat vuonna 1878. Esiintymiä ei ole kaikkia käyty inven-
toimassa uudelleen, joten ei ole tiedossa vieläkö lajit esiintyvät niissä. Vanhimpien 
havaintopaikkojen löytämistä vaikeuttaa paikkatietojen epätarkkuus. Esiintymistä 
kuusitoista on 1990-luvulta tai sen jälkeen löydettyjä (v. 1970 jälkeen 17). Museolla 
on lisäksi runsaasti esikäsiteltyjä kokoomanäytteitä, joista osa on potentiaalisilta 
kyseisten lajien esiintymäpaikoilta. 

Irlannissa pidettiin vuonna 2002 kokous Euroopan siemenkotilolajeista, erityisesti 
luontodirektiivin liitteen IV lajeista ja niiden suojelusta "Workshop on Conservation 
Biology of European Vertigo species". Kokousjulkaisussa on mm. tuorein yhteenveto 
Suomen lajien esiintymisestä (Valovirta 2003). Asiantuntijat työstivät kokouksessa  
kuvaukset kaikista Vertigo-suvun direktiivilajeista: lajien tuntomerkit ja koosteen 
siitä, mitä tiedetään lajien esiintymisestä, elintavoista sekä elinympäristöistä ja niiden 
hoidosta. Yhteenvetona voi sanoa, että tietämys lajien ekologiasta on monelta osin 
puutteellista. Lajikuvauksissa on myös kerrottu kartoitusten ja seurantojen toteutus-
mahdollisuuksista ja menetelmävaihtoehdoista (Cameron ym. 2003).     

Luontodirektiivin liitteen II selkärangattomien eläinlajien, ml. nilviäisten biologi-
asta, levinneisyydestä ja suojelutasosta on koottu selvitys vuonna 2001 Natura 2000 
-alueiden luonnontieteellisen arvioinnin yhteydessä (Liukko 2001).
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2.4.5  
Seurannan kehittäminen

Simpukkalajien levinneisyyskartoitukset eivät ole vielä kattavia, mutta tiedossa 
olevien esiintymien perusteella seurantoja voitaisi jo joillakin vesistöalueilla aloit-
taa. Oleellista olisi joko tehdä lajeille suojelusuunnitelma tai muuten käydä läpi 
mitkä joet, millä tarkkuudella ja kuinka usein ne lajin biologian, suojelutoimien ja 
suojelutason arvioinnin perusteella olisi käytävä tarkistamassa. Toisaalta on otettava 
huomioon lajien tärkeimmät esiintymät ja toisaalta ne alueet, joissa lajia uhkaa jokin 
hanke tai niiden elinympäristöä muuttava toimenpide. Veden laadun (pH, kiintoai-
nes) ja väli-isäntinä toimivan kalaston seuranta ovat keskeisiä elinympäristön tilan 
arvioinnissa. 

Kapea-, kalkki- ja lettosiemenkotiloiden tiedossa olevien esiintymien nykytila 
tulee selvittää ensitilassa. Samoin tulee käsitellä ne potentiaaliset näytteet, jotka on jo 
kerätty. Uusia esiintymiä tulee etsiä potentiaalisissa elinympäristöissä mahdollisuuk-
sien mukaan. Tulee pohtia olisiko otantaan perustuva kartoitus mahdollista. Varsinkin 
kalkki- ja lettosiemenkotilot ovat erittäin harvinaisia ja niiden havaitseminen suoraan 
maastossa on erittäin epätodennäköistä. Etsintää tehostaa lyöntihaavien ja erilais-
ten karistusmenetelmien käyttö. Perusmenetelmänä on kuitenkin karikenäytteiden 
ottaminen, jotka kuivataan ja seulotaan ennen yksilöiden etsintää. Todennäköisyys 
lajien löytymiseen kasvaa, mutta näytteiden käsittely vie runsaasti aikaa. Selvitysten 
tekijäksi tarvitaan lajiasiantuntijaa, joka tunnistaa lajin mikrohabitaatin maastossa 
ja erottaa etsittävän lajin muista lajeista (Cameron ym. 2003). Tällä hetkellä päteviä 
lajiasiantuntijoita on hyvin vähän kattavan kartoituksen tekemiseen tai seurantojen 
aloittamiseksi. Määrityksen varmistamiseksi yksilöt on sijoitetava mahdollisuuksien 
mukaan julkisiin kokoelmiin.

Eurooppalaiset tutkijat suosittelevat tunnettujen esiintymien vuosittaista habi-
taatin/ mikrohabitaatin seurantaa sekä esiintymien on/ei –tason tarkistuksia mene-
telmillä, joissa ei muuteta niiden habitaattia. Kasvillisuus ja karikenäytteitä, joiden 
avulla saadaan arvioita yksilömääristä tehtäisiin muutaman vuoden välein. Lajien 
esiintymät ovat hyvin pienialaisia, joten vuosittain toistuva näytteenotto voi poistaa 
liikaa yksilöitä populaatiosta ja muuttaa sen mikrohabitaattia haittaavasti. (Cameron 
2003.) Kaikenlaisissa paikoissa toimivaa standardinäytteenottoa ei kuitenkaan ole 
olemassa ja on oletettavaa ettei sellaista pystytä kehittämäänkään. Satunnaisotantaan 
perustuvat menetelmätkään eivät ole näiden lajien seurannassa toimivia. Lajeille 
tärkeitä ympäristömuuttujia ei täysin vielä tiedetä, joten niiltäkin osin ohjeistus on 
vielä avoin. Maakotilolajien seurantaan liittyvät haasteet ovat hyvin samanlaiset 
koko Euroopassa, joten todennäköisesti ainakin osaan niistä on haettava ratkaisuja 
kansainvälisellä yhteistyöllä.

2.5  
Perhoset
Luontodirektiivin liitteissä II ja IV on yhteensä 14 Suomessa vakituisesti esiintyväksi 
tulkittua perhoslajia (taulukko 17). Päiväperhosia on 12 lajia ja yöperhosia kaksi. 
Liitteessä II lajeja on 9. Keväällä 2004 liitteisiin lisätty luhtakultasiipi on ainoa liitteen 
II laji, joka puuttuu Suomen referenssiluetteloista eli sille ei ole perustettu Natura-
alueita (European Commission 2003c, c). Perustettujen Natura 2000 -alueiden määrät 
näkyvät taulukossa 17. Tiukkaa suojelua vaativia liitteen IV perhoslajeja on 7. Uusien 
jäsenmaiden liityttyä Euroopan unioniin vuonna 2004, direktiivin liitteisiin lisättiin 
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mm. uusia perhoslajeja. Suomessa niistä esiintyy luhtakultasiipi. Sen sijaan pöllöyök-
könen (Xylomoia strix) ja valkotäplänokkosperhonen (Nymphalis vaualbum) on tavattu 
Suomessa, mutta ainakin toistaiseksi ne on katsottu meillä satunnaisiksi lajeiksi, eikä 
niitä ole sisällytetty tähän raporttiin.

2.5.1  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa lainsäädännössä

Direktiivissä on uhanalaisuusarvioinnin mukaan (Rassi ym. 2001) sekä uhanalaisiksi 
että silmälläpidettäviksi luokiteltuja perhoslajeja kumpiakin kuusi. Kirjoverkkoper-
hosen kanta on arvioitu elinvoimaiseksi ja rusoharmoyökkönen on luokiteltu puut-
teellisesti tunnetuksi lajiksi (taulukko 17). Kääpiöhopeatäplä, ruijannokiperhonen ja 
isoapollo ovat  punaisen kirjan mukaan Suomen kansainvälisiä vastuulajeja. Kaikki 
uhanalaisiksi luokitellut lajit ovat myös luonnonsuojeluasetuksen mukaan uhanalai-
sia. Muurahaissinisiipi sekä luhtakultasiipi ovat lisäksi asetuksen mukaan erityisesti 
suojeltavia. Kaikki tiukkaa suojelua vaativat liitteen IV lajit ja kolme pelkästään liit-
teen II lajia ovat rauhoitettuja. Ahvenanmaalla esiintyvät lajit, iso- ja pikkuapollo, ovat 
myös siellä rauhoitettuja ja erityisesti suojeltuja (fridlysta och särskilt skyddsvärda). 
Suomessa on seitsemän Bernin sopimuksella suojeltua perhoslajia, joista Suomi on 
saanut sopimukseen varauman kolmelle lajille (taulukko 17).

2.5.2  
Elinympäristöt ja uhkatekijät

Viisi direktiivin perhoslajia on puustoisten ympäristöjen, kangas- ja lehtometsien 
ja puustoisten soiden lajeja. Varttuneiden, sulkeutuneiden metsien yöperhoslajeista 
pohjanharmoyökkönen elää vanhoissa kuusikoissa ja metsien hakkuut vaikuttavat 
sen menestymiseen. Huonommin tunnetun rusoharmoyökkösen elinympäristövaa-
timusten epäillään olevan samanlaisia (taulukko 18). Muut metsäisten ympäristöjen 
lajit käyttävät suurempia tai pienempiä aukkoja, metsäniittyjä, metsäreunuksia tai 
hakkuualueita elinympäristöinään. Näiden lajien uhkana on aukkojen umpeenkasvu. 
Avointen luonnon- tai kulttuuriympäristöjen perhoslajit elävät erilaisilla ranta-, tun-
turi- ja laidunniityillä, kalliokedoilla, kosteikoilla ja ruderaattialueilla. Tunturilajeja 
lukuunottamatta avointen ympäristöjen lajien uhkana on elinalueiden umpeenkasvu. 
Tuntureilla harvalukuisena elävien lajien elinympäristöt ovat vakaat, mutta lajit ovat 
vähälukuisuutensa vuoksi vaarassa hävitä. (Pöyry 2001, Rassi ym. 2001, Hildén ym. 
2005.)  

2.5.3  
Alueellinen esiintyminen

Alpiinisella luonnonmaantieteellisellä alueella elää viisi luontodirektiivin perhoslajia, 
boreaalisella kymmenen (liite 1). Useimmilla lajeista on melko pienialainen levinnei-
syysalue Suomessa. Lajisto painottuu Lappiin ja toisaalta maan kaakkoisosiin. Neljä 
lajia, tundrasinisiipi, kääpiöhopeatäplä, ruijannokiperhonen ja pohjanvalkopaksu-
pää elävät vain Tunturi-Lapissa. Myös voimakkaasti taantuneen luhtakultasiiven ja 
kummankin yöperhoslajin tunnetut esiintymät ovat Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. 
Kaakkoinen esiintyminen on isokultasiivellä ja nykyisin myös monin paikoin hävin-
neillä muurahaissinisiivellä ja punakeltaverkkoperhosella. Laajin levinneisyysalue 
on kirjoverkkoperhosella, joka elää eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea. Muut kolme 
lajia elävät Etelä-Suomessa. (Pöyry 2001, Huldén 2000.)
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Agriades glandon  
subsp. aquilo

tundrasinisiipi A 3 x rauhoitettu,
uhanalainen

EN II

Clossiana improba  
subsp. improbula

kääpiöhopeatäplä A 1  x  NT x III

Erebia medusa  
ssp. polaris

ruijannokiperhonen A 9  x NT x III

Euphydryas aurinia punakeltaverkko- 
perhonen 

B 7 x rauhoitettu,
uhanalainen

 (Bern II) va VU II

Euphydryas maturna  
(Hypodryas maturna)  

kirjoverkkoperhonen B 13 x x rauhoitettu  (Bern II) va LC II

Glaucopsyche arion  
(Maculinea arion)

muurahaissinisiipi x rauhoitettu,
uhanalainen, 
erityisesti 
suojeltava

 Bern II CR I

Hesperia comma  
subsp. catena   

pohjanvalkotäplä- 
paksupää 

A 1 x rauhoitettu  NT III

Loping achine kirjopapurikko x rauhoitettu (Bern II) va NT II

Lycaena dispar isokultasiipi B 2 x x rauhoitettu,
uhanalainen

Bern II EN II

Lycaena helle luhtakultasiipi x x rauhoitettu,
uhanalainen, 
erityisesti 
suojeltava

VU I

Parnassius apollo  isoapollo x rauhoitettu fs  Bern II NT x II

Parnassius  
mnemosyne   

pikkuapollo x rauhoitettu,
uhanalainen 

fs  Bern II VU II

Xestia borealis   pohjanharmo- 
yökkönen 

B 5 x NT III

Xestia brunneopicta  rusoharmoyökkönen B 1 x DD III

Taulukko 17. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV Suomessa esiintyvien perhoslajien asema eri säädöksissä ja niiden mukaan  
annettu hallinnollinen priorisointiluokka (ks. sarakkeiden selitykset taulukko 9).
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Taulukko 18. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV perhoslajien 10x10 km -atlasruutujen määrät (1988–1997) , elinympäristöt, 
erityisvaatimukset  ja uhkatekijät sekä seurantavalmiusryhmä (A–D) ja hallinnollinen priorisointiluokka (ks. luku 1.3). (Hul-
dén 2000, Klemetti ja Wahlberg 1997, Marttila ym. 1990, Pajari 2002, Pöyry 2001, Somerma 1997, Wahlberg 1999, Wetten-
hovi ja Kaila 1998, pääbiotoopit ja uhkatekijät Rassi ym. 2001, Hildén ym. 2005.)
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Agriades glandon 

subsp. aquilo

tundrasinisiipi 15 Tunturit; jyrkät, kivikkoiset tunturi-
rinteet, 

Sinirikko, kultarikko, 
kalkkivaikutus

Kannan tai esiintymis- 
alueen pienuus 

II B

Clossiana improba 

subsp. improbula

kääpiöhopea- 
täplä

2 Tunturiniityt ja -kosteikot; tunturi-
paljakka, paljas maa tai matala 
kasvillisuus

 Kannan tai esiintymis- 
alueen pienuus

III B

Erebia medusa   

ssp. polaris

ruijannoki- 
perhonen 

25 Kulttuuriympäristöt ja rannat; tunturi-
koivuvyöhykkeen hiekkapohjaiset joen-
rantaniityt, laidunniityt, tienvarsikedot

Lampaannata Umpeenkasvu III B

Euphydryas aurinia punakeltaverkko- 
perhonen 

22 Lehtometsät ja tuoreet niityt; metsä-
niityt, hakkuuaukeat, sähkölinjat 

Purtojuuri Umpeenkasvu II B

Euphydryas maturna  kirjoverkko- 
perhonen

209 Kangas- ja lehtometsät; avoimet tai 
puolittain umpeenkasvaneet metsäaukot, 
us. aurinkoinen pohj.reuna 

Kangasmaitikka Umpeenkasvu II B

Glaucopsyche arion muurahais- 
sinisiipi 

15* Kulttuuriympäristöt, kangasmetsät; 
kuivien harjujen ja hiekkakenttien 
aurinkoiset etelärinteet

Kangasajuruoho, 
kiekkosarviviholainen

Umpeenkasvu,  
rakentaminen 

I A

Hesperia comma  

subsp. catena   

pohjanvalkotäplä-
paksupää 

2 Tunturiniityt; tunturien eteläiset  
rinneniityt

Lampaannata? Kannan tai esiintymis- 
alueen pienuus

III A

Lopinga achine kirjopapurikko 29 Korvet, rämeet ja tuoreet kankaat; 
tuore- tai kosteapohjaiset kuusi- ja 
sekametsät, us. soiden läheisyydessä 
suon ja kuusikon välisellä runsasheinäi-
semmällä juotilla

 Suuret kannanvaihtelut, 
ojitus ja turpeenotto, 
umpeenkasvu

II B

Lycaena dispar isokultasiipi 5 Niitty- ja luhtarannat; rehevät ranta-
niityt, tulvaniityt, kosteikkojen reunat, 
ruderaattiympäristöt, 

Iso-, vesi- ja poimu-
hierakka

Suuret kannanvaihtelut, 
vesirakentaminen,  
rakentaminen

II B

Lycaena helle luhtakultasiipi 19* Kulttuuriympäristöt ja rannat; kuivat 
tai matalakasvuiset niityt, metsäniityt, 
joki- ja purovarsien niityt ja tulvaniityt, 
vaarojen rinneniityt

Nurmitatar Umpeenkasvu I A

Parnassius apollo  isoapollo 35 Kalliot, rehevät kalliopainanteet, kallio-
rannat, kuivat niityt ja kedot 

Isomaksaruoho, 
kukkaketo aikuisten 
ruokailuun

Umpeenkasvu,  
suuret kannanvaihtelut

II B

Parnassius  
mnemosyne   

pikkuapollo 31 Kulttuuriympäristöt ja lehdot; laidun-
maat, lehtoniityt ja kedot 

Pystykiurunkannus Umpeenkasvu II B

Xestia borealis   pohjanharmo- 
yökkönen 

17 Kangasmetsät ja korvet; paksusammal-
kuusikot, kuusia kasvavat suot 

 Metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet

III B

Xestia brunneopicta  rusoharmo- 
yökkönen 

1 Kangaasmetsät; varttuneet havumetsät, 
elinympäristövaatimuksia ei tunneta

 Syy tuntematon III D

* = laji taantunut voimakkaasti atlaksen valmistumisen jälkeen
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Ympäristöhallinnon toimialueista eniten lajeja on Lapissa ja Kaakkois-Suomessa 
(6 lajia) sekä Uudellamaalla (5, liite 2). Niillä alueilla on myös muita selvästi enem-
män atlasruutujen mukaan laskettuja esiintymiä (51–125 esiintymää, Huldén 2000). 
Länsi-Suomesta ja Kainuusta ei ole tiedossa yhdenkään lajin nykyesiintymiä. Muiden 
ympäristökeskusten alueilla elää 1–3 perhoslajia ja asuttuja atlasruutuja on 10–37. 
Ahvenanmaalla esiintyy direktiivin perhoslajeista vain iso- ja pikkuapollo. 

2.5.4  
Seurantatilanne

Seurannasta yleisesti
Perhoset ja erityisesti suurperhoset ovat yksi tunnetuimmista eliöryhmistä Suomessa. 
Harrastajia on paljon ja ryhmää on myös tutkittu ja seurattu moniin muihin eliöryh-
miin verrattuna hyvin paljon. Valtakunnallisia, perhoslajistoon kohdistuvia  seuran-
tahankkeita on neljä. Niistä Luonnontieteellisen keskusmuseon Hyönteiskartoitus 
81:ssä kerätään havaintoja 24 helposti havaittavasta ja tunnistettavasta hyönteislajista. 
Direktiivihyönteisistä siinä on mukana vain isoapollo. Vuosina 1992–96 on lajista 
kertynyt 10–25 havaintoa kesässä (Hyönteiskartoitus 1996). Ympäristöhallinnon ve-
tämässä yöperhosseurannassa ei valorysiin ole jäänyt yhtään direktiivilajia vuosina 
1993–2005 (Yöperhosrekisteri/SYKE). Maatalousympäristön päiväperhosseurannan 
(SYKE) linjalaskennoissa vuosina 1999–2002 on saatu havaintoja kirjoverkkoperho-
sesta (17–30 havaintoa/v) ja pikkuapollosta (45–157 havaintoa/v) (Kuussaari ym. 
2000, 2001, 2002 ja 2003). 

Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin vetämässä Valtakunnallisessa 
päiväperhosseurannassa kerätään harrastajien ja tutkijoiden tekemiä havaintoja 
10x10 km -ruuduittain (Marttila ym. 2001). Aineistoa on kertynyt 9 direktiivilajista 
vuosina 1991–2000 (taulukko 19). Seurannan soveltuvuus joidenkin direktiivilajien 
seurantaan riippuu siitä, miten vapaaehtoislaskijat valitsevat havaintoruutunsa ja 
havainnointipaikkansa ja kuinka vakioidusti havaintoja kerätään. 

Eri seuranta-aineistoista, kirjallisuudesta ja Suomen Perhostutkijain Seuran jäse-
niltä kootuista havainnoista on julkaistu Suomen suurperhosatlas vuonna 2000. Kirja 
sisältää kaikkien suurperhosten, mukaan lukien kaikkien direktiiviperhosten levin-
neisyyskartat, joissa havainnot on jaettu uusiin ja ennen vuotta 1988 tehtyihin van-
hoihin havaintoihin (Huldén 2000). Luontodirektiivin liitteen II selkärangattomien 
eläinlajien, ml. perhosten biologiasta, levinneisyydestä ja alustavasta suojelutasosta 
on koottu selvitys vuonna 2001 Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisen arvioinnin 
yhteydessä (Pöyry 2001).

Laji Yksilöitä yhteensä Vuosivaihtelu Havaintovuosia

Isoapollo 915 2-233 10

Pikkuapollo 3 238 0-1 441 9

Isokultasiipi 14 0-5 5

Luhtakultasiipi 150 0-86 9

Muurahaissinisiipi 110 0-24 8

Tundrasinisiipi 32 0-20 4

Punakeltaverkkoperhonen 1 606 33-418 10

Kirjoverkkoperhonen 6 086 263-927 10

Kirjopapurikko 178 0-50 8

Taulukko 19. Valtakunnallisessa päiväperhosseurannassa luontodirektiivin perhoslajeista 
ensimmäisen kymmenen vuoden (1991–2000) aikana kertynyt aineisto (Marttila ym. 2001).  
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Perhosharrastajilla ja -tutkijoilla on lisäksi lukuisia esiintymä- tai aluekohtaisia 
seurantoja, selvityksiä ja yksittäisiä havaintoja, joista osa on voinut päätyä myös em. 
seurantaan tai atlakseen. Yleiset perhosten lajistoseurannat eivät riitä harvalukuisten 
tai laikuttain esiintyvien lajien suojelutason arviointiin vaikkakin yleisimpien lajien 
kannoista ne antavat hyvän kuvan ja vähintäänkin tukevat tarkempien seurantojen 
arviointeja.

Yksinkertaisimmallaan perhosten seurannassa voidaan tarkistaa esiintymien tila 
eli onko esiintymä edelleen asuttu ja elinympäristö kunnossa. Alustavasti luonnon-
suojeluhallinnossa on suunniteltu, että niillä lajeilla, joilla on noin 40 esiintymää ja sitä 
vähemmän, niitä kaikkia seurattaisiin tietyin aikavälein. Jos esiintymiä on enemmän, 
niistä valitaan seurantaan vain otos. Kvantitatiivisissa seurannoissa voidaan laskea 
yksilöiden määrä linjalaskennalla tai tehdä alueen laskenta muuten vakioidusti. Ai-
kuisten, lentävien päiväperhosten havainnointi maastossa on suhteellisen helppoa.  
Lajimääritys voidaan varmistaa tarvittaessa yksilöitä vahingoittamatta. Se on seuran-
nan toteuttamisen kannalta tärkeää, sillä suurin osa lajeista on rauhoitettuja. Joillakin 
lajeilla voidaan etsiä munia (isokultasiipi) tai toukkia (iso- ja pikkuapollo) silloin kun 
tunnetaan lajin toukkien käyttämä ravintokasvi. Toukkien ja munien avulla saadaan 
tietoa myös perhosten lisääntymisestä. Varsinkin pohjoisten lajien lentoaika vaihtelee 
vuotuisten sääolojen mukaan, joten maastopäivien ajoittaminen optimaalisesti ei aina 
onnistu ja se aiheuttaa vaihteluja laskentatuloksiin.  Direktiivissä mukana olevien 
yöperhosten levinneisyys ja elintavat ovat huonosti tunnettuja. Ravintokasveja ei 
tunneta ja esiintymiä on vähän. Havainnot on tehty lentävistä aikuisista. Perhosrysiin 
lajit tulevat huonosti. (Pöyry 2001.)  

Nykyinen seuranta
 
Luonnonsuojeluhallinto on aloittanut SYKEn koordinoimana vuonna 2006 uhanalais-
ten tai luontodirektiivin liitteissä olevien selkärangattomien eläinlajien alueelliset 
seurannat alueellisten toimijoiden kanssa. Alkuvaiheessa mukana on vain joitakin 
lajeja, direktiiviperhosista pohjanvalkotäpläpaksupää, luhtakultasiipi ja muura-
haissinisiipi (valmiusryhmä A, taulukko 18). Metsähallitus on ottanut ensin mai-
nitun lajin ja alueelliset ympäristökeskukset kahden muun lajin valtakunnallisen 
seurantavastuun. Kaikilla em. lajeilla on enintään puolenkymmentä esiintymää ja ne 
käydään tarkistamassa vähintään viiden vuoden välein. Hallinnollisessa priorisoin-
tiluokittelussa muurahaissinisiipi ja luhtakultasiipi kuuluvat tärkeimpään luokkaan 
I. Muurahaissinisiivelle on tehty suojelusuunnitelma (Pajari 2002) ja luhtakultasiiven 
esiintymistä ja suojelumahdollisuuksia on selvitetty 1990-luvulla (Wettenhovi ja Kaila 
1998 ja Heino ym. 1998). 

Muiden lajien varsinaisia seurantoja ei ole vielä järjestetty. Priorisointiluokkaan 
II niistä kuluu neljä uhanalaista lajia: tundrasinisiipi, punakeltaverkkoperhonen, 
isokultasiipi ja pikkuapollo ja kolme liitteen IV a silmälläpidettävää tai elinvoimaista 
lajia. Muut viisi lajia kuuluvat priorisointiluokkaan III. Valmiustarkastelun perus-
teella kaikkien perhoslajien seurannat voitaisiin aloittaa yhtä lajia lukuunottamatta 
(rusoharmoyökkönen) (valmiusryhmä B, taulukko 18).

Suomen Perhostutkijain Seura on perustanut Perhostensuojelutoimikunnan edis-
tämään perhosten suojelua. Toimikunta vastaa muille eliöryhmille perustettuja eliö-
työryhmiä. Sen aloitteesta tai muuten Suomen perhostutkijain seuran jäsenistön teke-
mänä on käyty tarkistamassa useiden uhanalaisten perhoslajien esiintymiä, joitakin 
toistuvasti useiden vuosien ajan. Vapaaehtoistyön jatkuvuus ja tietojen käytettävyys 
ovat kuitenkin epävarmalla pohjalla, sillä varsinaisesta seurannasta ja havaintotieto-
jen hallinnasta ja vaihdosta ei ole sovittu eri toimijoiden ja luonnonsuojeluhallinnon 
kesken. 
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2.5.5  
Seurannan kehittäminen

Kolmen perhoslajin seurannoista on juuri sovittu (muurahaissinisiipi, pohjanvalko-
täpläpaksupää, ja luhtakultasiipi) ja lähes kaikkien muidenkin direktiivin liitteissä 
lueteltujen lajien seurannan järjestämiseen on arvion mukaan hyvät mahdollisuudet. 
Jatkossa on kiinnitettävä itse lajien lisäksi huomiota myös kullekin lajille tärkeisiin 
elinympäristöihin, niiden rakenteisiin ja osiin. Muurahaissinisiivelle tehdyn suojelu-
suunnitelman mukaan (Pajari 2002) esiintymien ja niiden lähialueiden vuosittaisten 
kartoitusten lisäksi olisi selvitettävä myös lajille välttämättömän isäntämuurahaisen 
levinneisyys ja runsaus. Hallinnollisesti tärkeimmiksi luokiteltujen lajien, muurahais-
sinisiiven ja luhtakultasiiven, seurannat tulisi liittää kiinteästi lajin elinympäristöjen 
hoitotoimiin. Lajeja uhkaa niiden elinympäristöjen umpeenkasvu. Tarvitaan myös la-
jeista jo olemassa olevien esiintymätietojen kokoamista ja tietohallinnon kehittämistä 
sellaiseksi, että se tukee sekä esiintymä- ja seurantatiedon tuottajien että tiedonkäyttä-
jien työtä. Tavoitteena on, että ainakin vähälukuisimpien direktiiviperhosten havain-
to- ja esiintymätiedot koottaan ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään.

Valmiustarkastelun mukaan kymmenen perhoslajin seurannan aloittaminen olisi 
mahdollista, mikäli seurantatiedon tuottajat ja tiedon tarvitsijat sopivat resursseista, 
työnjaosta ja seurantaan liittyvistä yksityiskohdista. Uhanalaisten, priorisointiluok-
kaan II kuuluvien lajien, tundrasinisiipi, punakeltaverkkoperhonen, isokultasiipi ja 
pikkuapollo, seurantojen järjestäminen on etusijalla. Silmälläpidettävien, priorisoin-
tiluokituksessa II- ja III-luokkaan kuuluvien lajien kääpiöhopeatäplä, ruijannoki-
perhonen, kirjopapurikko, isoapollo ja pohjanharmoyökkönen esiintymäkohtaista 
seurantatarvetta tulee arvioida priorisoinnin lisäksi lajeihin tai niiden elinympäris-
töihin kohdistuvien uhkien perusteella. Direktiivilajeista elinvoimaiseksi arvioidun 
kirjoverkkoperhosen sekä muutaman muunkin lajin (ks. taulukko 19) seurannaksi 
yleinen havaintoaineistojen kokoaminen voi hyvinkin olla riittävää. Myös näiden 
lajien olemassa olevien ja jatkossa kertyvien tietojen keskitetystä keruusta ja tietojen 
käytöstä on sovittava.

Huonoiten tunnetusta lajista, rusoharmoyökkösestä on tiedossa Suomesta vain 
yksi esiintymä ja lajin elintavat tunnetaan huonosti. Lajin levinneisyydestä, elinta-
voista ja lajin vaatimuksista Suomen oloissa on saatava lisää tietoa ennen seurantojen 
suunnittelua. Tiedossa oleva esiintymä on kuitenkin syytä mahdollisuuksien mukaan 
tarkistaa aika ajoin.

2.6  
Kovakuoriaiset
Luontodirektiivin liitteissä II ja IV on yhteensä 15 Suomessa esiintyvää kovakuoriais-
lajia (taulukko 20). Kaikki lajit kuuluvat liitteeseen II ja Suomen referenssiluetteloissa 
niistä on kaikki muut paitsi keväällä 2004 liitteeseen lisätty kaskikeiju (European 
Commission 2003c). Sen suojelemiseksi ei siis ole perustettu Natura 2000 -alueita. 
Muille lajeille perustettujen alueiden määrät näkyvät taulukossa 20. Ensisijaisesti 
suojeltavia lajeja on kaksi, erakkokuoriainen ja kaskikeiju. Tiukkaa suojelua vaativia 
liitteen IV lajeja on kuusi.  
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2.6.1  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa lainsäädännössä

Uhanalaisuusarvioinnin (Rassi ym. 2001) mukaan direktiivin kovakuoriaislajeista 
uhanalaisia on 11, silmälläpidettäviä kaksi ja elinvoimaisia kaksi (taulukko 20). Kaikki 
uhanalaisiksi arvioidut direktiivin kovakuoriaislajit ovat myös luonnonsuojeluase-
tuksen mukaan uhanalaisia ja mustatattiaista lukuun ottamatta myös erityisesti suo-
jeltavia lajeja. Rauhoitettuja ovat kaikki liitteen IV kuusi lajia. Bernin sopimuksella 
suojeltuja kovakuoriaislajeja on neljä. Suomi on saanut elinvoimaisiksi luokitelluille 
sukeltajalajeille sopimukseen varauman eli sopimus ei koske niiden osalta Suomea.

2.6.2  
Elinympäristöt ja uhkatekijät

Luontodirektiivin kovakuoriaisista 12 on metsälajeja (taulukko 21). Niistä kymmenen 
lajin pääbiotooppina ovat kangasmetsät ja korvet. Lehdoissa elää kaksi lajia. Sienissä 
elävää mustatattiaista lukuun ottamatta lajit elävät puiden puuaineksessa, kuoressa 
tai kuoren alla. Useat niistä tarvitsevat iäkkäitä metsiä, joissa on riittävästi kuolevia 
tai kuolleita lahoavia puita. Lajeja uhkaa metsätalouden aiheuttama vanhojen metsien 
ja lahopuun väheneminen. Myös metsäpalojen vähäisyys vaikuttaa joihinkin lajeihin. 
Lehtipuissa elävien lajien elinmahdollisuuksiin vaikuttaa erityisesti vanhojen lehti-
puiden (esim. haapa) väheneminen. (Rassi ym. 2001, Hildén ym. 2005, Mannerkoski 
2001)

Vedessä eläviä lajeja on kolme. Meriuposkuoriainen elää murtovedessä Itämeren 
suojaisissa lahdissa. Sen uhkatekijöiksi on arvioitu lahtien umpeenkasvu ja vesien ti-
lan muutokset. Sukeltajalajit elävät sisävesissä, jättisukeltaja pääasiassa kirkasvetisis-
sä järvissä ja lammissa, isolampisukeltaja rehevissä järvissä (Mannerkoski 2001). Lajit 
on luokiteltu elinvoimaisiksi, eikä niiden mahdollisia uhkatekijöitä ole arvioitu.

2.6.3  
Alueellinen esiintyminen

Kovakuoriaislajit ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti eri osiin maata kuitenkin 
niin, että nykytietämyksen mukaan niistä ei yksikään elä alpiinisella alueella eikä 
Ahvenanmaalla (liitteet 1 ja 2). Tarkastelussa on mukana vuonna 1980 ja sen jälkeen 
tehdyt havainnot (Eliölajit-tietojärjestelmä, elokuu 2006). Ympäristöhallinnon toi-
mialueista eniten lajeja on Pohjois-Karjalassa (9 lajia) ja Keski-Suomessa (8), vähiten 
Länsi-Suomessa (2). Muilla alueilla on 3-6 lajia. Monen lajin esiintymisalue on ol-
lut aiemmin nykyistä laajempi. Ainoa kaikilla ympäristöhallinnon alueilla nykyisin 
esiintyvä laji on jättisukeltaja. Myös isolampisukeltaja ja mustatattiainen esiintyvät 
yli puolessa ympäristöhallinnon alueista. Monen lajin levinneisyys painottuu itä- 
(korukeräpallokas, havu- ja mäntyhuppukuoriainen) tai itä- ja keskiosiin maata (la-
hokapo, isolampisukeltaja, mustatattiainen, korpikolva). Suppein levinneisyysalue 
on vennajäärällä ja erakkokuoriaisella, joilla on kummallakin vain yksi esiintymä 
Lounais-Suomessa. Meriuposkuoriainen elää Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen ran-
nikkoalueilla. Kulonyhäkkäästä on vain yksi vanha (1975) havainto Pohjois-Karja-
lasta, toinen julkaistu tieto (Mannerkoski 2001) on osoittautunut virheelliseksi (Man-
nerkoski, suullinen tieto 2006). 

Lajien tunnetut esiintymät painottuvat selvästi Itä-Suomeen, Pohjois-Karjalaan (49 
esiintymää) ja Kainuuseen (29). Viiden ympäristökeskuksen toimialueella on kussakin 
10–20 esiintymää ja muissa alle kymmenen (kuva 3).  
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Agathidium pulchellum  korukeräpallokas B 6 x uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

EN x I

Boros schneideri lahokapo B 10 x uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

VU I

Corticaria planula   kulonyhäkäs B 3 x uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

EN x I

Cucujus cinnaberinus punahärö B 2 x x rauhoitettu,
uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

Bern II CR x I

Dytiscus latissimus jättisukeltaja B 5 x x rauhoitettu (Bern II) va LC x II

Graphoderus bilineatus isolampisukeltaja B 9 x x rauhoitettu (Bern II) va LC II

Macroplea pubipennis   meriuposkuoriainen B 1 x uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

VU x I

Mesosa myops vennajäärä B 2 x uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

CR I

Osmoderma eremita erakkokuoriainen B 2 x x x rauhoitettu,
uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

Bern II CR x I

Oxyporus mannerheimii   mustatattiainen B 7 x uhanalainen VU II

Phryganophilus ruficollis kaskikeiju x (x) x rauhoitettu,
uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

EN I

Pytho kolwensis korpikolva B 15 x x rauhoitettu,
uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

EN I

Stephanopachys linearis havuhuppu- 
kuoriainen 

B 5 x NT III

Stephanopachys substriatus mäntyhuppu- 
kuoriainen 

B 4 x NT III

Xyletinus tremulicola haavansahajumi B 3 x uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

EN x I

Taulukko 20. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV Suomessa esiintyvien kovakuoriaislajien asema eri säädöksissä ja niiden mukaan 
annettu hallinnollinen priorisointiluokka (ks. sarakkeiden selitykset taulukko 9). Lajeja ei ole sisällytetty Ahvenanmaan luonon-
suojelulainsäädäntöön. 
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Taulukko 21. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV kovakuoriaislajien esiintymämäärät, elinympäristöt, erityisvaatimukset ja 
uhkatekijät sekä seurantavalmiusluokka (A–D) ja hallinnollinen priorisointiluokka (ks. luku 1.3). Esiintymien määrä on saatu 
Eliölajit-tietojärjestelmään merkityistä havaintopaikoista (v. 1980-2006). Lähekkäiset paikat on laskettu yhdeksi esiintymäksi 
(Mannerkoski 2001, Rassi ym. 1985, pääbiotooppi ja uhkatekijät Rassi ym. 2001 ja Hildén ym. 2005) 
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elinympäristön  
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Agathidium  
pulchellum  

korukeräpallokas 14 Kangasmetsät; vanhat metsät, 
kuolleet kuuset ja haavat,   
elintavat puutteellisesti tunnetut. 

Lahoavassa puussa kasvava 
limasieni

Lahoavan ja kuolleen puuainek-
sen väheneminen, puulajisuhtei-
den muutokset (haapojen vähe-
neminen), metsien ikärakenteen 
muutokset 

I A

Boros schneideri lahokapo 18 Kangasmetsät; vanhat männiköt 
joissa runsaasti kuolevia puita, 
myös palaneet metsät, kuoren alla

Pystyyn kuolleiden mäntyjen  
kuoren alla kasvavat sienet 

Metsien ikärakenteen muutokset, 
lahoavan ja kuolleen puuainek-
sen väheneminen

I A

Corticaria  
planula   

kulonyhäkäs 0 Kangasmetsät; Vanhat metsät, 
palaneet metsät, elintavat  
tunnetaan huonosti,  
lahot lehtipuut, kuoren alla

Lahoava puuaines ja sillä 
kasvavat sienet, ilmeisesti 
suosii palanutta puuta.

Lahoavan ja kuolleen puuai-
neksen väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset 

I D

Cucujus  
cinnaberinus 

punahärö 5 Kangasmetsät; vanhat metsät,  
isot haavat, kuoren alla

Suuret, kuolevat haavat Puulajisuhteiden muutokset, 
metsien ikärakenteen muutokset, 
lahoavan ja kuolleen puuainek-
sen väheneminen

I A

Dytiscus  
latissimus

jättisukeltaja > 40 Järvet ja lammet; suuret, kirkas-
vetiset järvet, myös pienemmät 
lammet ja lammikot, etenkin 
pohjoisessa rehevämmätkin

 II C

Graphoderus  
bilineatus

isolampisukeltaja > 22 Järvet; rehevät järvet,  
runsas vesikasvillisuus 

Mahdollisesti happamoituminen 
ja umpeenkasvu

II C

Macroplea  
pubipennis   

meriuposkuoriainen 8 Itämeri; matala murtovesi,  
suojaisat lahdet

Toukan ravintokasvit: vidat, 
ärviät

Kemialliset haittavaikutukset, 
vesien rakentaminen, umpeen-
kasvu

I A

Mesosa myops vennajäärä 1 Lehtometsät; tammi, lehmus, 
puiden kuolleet osat, toukkana 
kuoren alla

Lahoavan ja kuolleen puuainek-
sen väheneminen, rakentaminen

I B

Osmoderma  
eremita 

erakkokuoriainen 1 Lehtometsät, puistot; lehtipuiden 
onkalot, tammi, lehmus

Yksittäiset, lahoavat tammet 
ja lehmukset joissa onkaloita

Lahoavan ja kuolleen puuainek-
sen väheneminen, rakentaminen, 
metsien ikärakenteen muutokset

I B

Oxyporus  
mannerheimii   

mustatattiainen 12 Kangas- ja lehtometsät; toukkana 
ja aikuisena sienten itiöemissä 
(sekä tatit että puilla kasvavat 
helttasienet), elintavat tunnetaan 
huonosti

Metsien uudistamis- ja  
hoitotoimet

II B

Phryganophilus 
ruficollis

kaskikeiju 5 Kangasmetsät; vanhat, lahoavat 
koivut ja kuuset, myös palaneet 
metsät

Lahoavat maapuut,  
sienettynyt puuaines  

Lahoavan ja kuolleen puuai-
neksen väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset 

I D

Pytho kolwensis korpikolva 21 Korvet ja kangasmetsät; kosteat 
ikimetsät, kaatuneet järeät  
kuuset, kuoren alla

Lahoava puuaines,  
kaautneiden kuusten  
hyvä jatkumo

Lahoavan ja kuolleen puuai-
neksen väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset 

I A

Stephanopachus 
linearis 

havuhuppukuoriainen 17 Kangasmetsät; mänty, kuusi, 
puiden kuoressa

Palanut metsä Metsien ikärakenteen muutokset, 
lahoavan ja kuolleen puuainek-
sen väheneminen

III B

Stephanopachys 
substriatus 

mäntyhuppukuoriainen 15 Kangasmetsät; mänty, kuusi, 
puiden kuoressa

Palanut metsä Metsien ikärakenteen muutokset, 
lahoavan ja kuolleen puuainek-
sen väheneminen

III B

Xyletinus  
tremulicola 

haavansahajumi 6 Kangasmetsät; elävä vaurioitunut 
tai kuollut, miel. järeä haapa, 
kuoressa

Lahoavan ja kuolleen puuai-
neksen väheneminen, metsien 
ikärakenteen muutokset, puulaji-
suhteiden muutokset 

I B

O
sa

 II
I
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2.6.4  
Tutkimus- ja seurantatilanne

Kovakuoriaiset on runsaslajinen hyönteisryhmä, jonka tutkimuksissa ja selvityksissä 
on keskitytty lajistokartoituksiin sekä lajien esiintymisen, biologian ja levinneisyy-
den selvittämiseen. Suomessa on viime vuosina panostettu erityisesti metsälajiston 
tutkimiseen. Myös kulttuuriympäristöjen lajistoa on tutkittu, mutta niissä ei esiinny 
direktiivin kovakuoriaislajeja. Lajistomuutosten tai yksittäisten lajien ja esiintymi-
en seurantoihin ei ole juurikaan pystytty panostamaan. Tutkimuksia, selvityksiä 
ja kartoituksia tekevät yliopistojen, museoiden ja tutkimuslaitosten (Metla, SYKE) 
kovakuoriaistutkijat, kovakuoriaistyöryhmän jäsenet sekä muut kovakuoriaishar-
rastajat. Yleisen kovakuoriaistietouden lisääntyminen edistää myös lajien suojelua. 
Useimmat luontodirektiivin kovakuoriaisista ovat kuitenkin niin vähälukuisia, että 
niistä saadaan lisätietoa vain ennalta tiedossa olevia elinympäristöjä ja esiintymiä 
tutkimalla.

Kovakuoriaislajien biologia, levinneisyys ja alustava arvio lajin suojelutasosta 
on koottu Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisen arvioinnin yhteydessä (Man-
nerkoski 2001). Julkaisusta puuttuu vain kaskikeiju, joka lisättiin luontodirektiivin 
liitteeseen vuonna 2004. Kovakuoriaislajien havaintotiedot on koottu melko katta-
vasti ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään. Poikkeuksena ovat yleiset lajit 
isolampi- ja jättisukeltaja, joiden vanhimmat havaintotiedot ovat vielä osin hajal-
laan. Direktiivilajeista kymmenen on kansallisen lainsäädännön mukaan erityisesti 
suojeltavia ja niille on tarvittaessa tehtävä suojelusuunnitelma. Sellainen on jo tehty 
korukeräpallokkaalle, vennajäärälle ja erakkokuoriaiselle (Rutanen 1993, Landvik 
2000a ja 2000b).

Luonnonsuojeluhallinto on aloittanut vuonna 2006 uhanalaisten tai luontodirektii-
vin liitteissä olevien selkärangattomien eläinlajien seurannat alueellisten toimijoiden 
kanssa. Alkuvaiheessa mukana on vain joitakin lajeja, luontodirektiivin tärkeinä 
pitämistä kovakuoriaisista korukeräpallokas, lahokapo, punahärö, meriuposkuo-
riainen ja korpikolva. Meriuposkuoriaisen seurannasta vastaa Uudenmaan ym-
päristökeskus, muut ovat Metsähallituksen vastuulla. Lajeilla on 5–21 esiintymää 
(taulukko 21),  ja ne käydään tarkistamassa viiden tai kymmenen vuoden välein 
lajista riippuen. Esiintymätiedot tallennetaan Eliölajit-tietojärjestelmään. Kaikki lajit, 
joiden seuranta on aloitettu kuuluvat hallinnollisessa priorisoinnissa tärkeimpään 
luokkaan. Muiden tärkeimmiksi priorisoitujen lajien kulonyhäkkään, vennajäärän, 
erakkokuoriaisen, kaskikeijun ja haavansahajumin seurantoja ei ole vielä aloitettu. 
Kaskikeijun ja kulonyhäkkään tilanne vaatisi vielä lisäselvityksiä ennen seurantojen 
suunnittelua. Priorisointiluokassa II on yksi uhanalainen laji, mustatattiainen sekä 
elinvoimaisiksi arvioidut sukeltajalajit, jättisukeltaja ja isolampisukeltaja. 

Puiden rungoissa eläviä lajeja tutkitaan yleensä pyydystämällä lentäviä aikuisia 
puihin ripustetuilla tai runkoon kiinnitetyllä ikkunapyydyksillä tai tutkimalla touk-
kien ja aikuisten jättämiä lajityypillisiä syömäjälkiä. Uhanalaisten lajien yksilöitä 
saadaan pyydyksillä niin niukasti, ettei pyydyksiä kannata käyttää yksittäisten la-
jien seurantaan. Rauhoitettujen lajien kohdalla on suorastaan vältettävä pyydysten 
sijoittamista niiden mahdollisesti asuttamien puiden yhteyteen. Puun sisällä eläviä 
lajeja on hankala tutkia esim. yksilömäärän arvioimiseksi hajottamatta lajien elinym-
päristöjä elinkelvottomiksi. Lahokapo ja korpikolva on melko helppo todeta etsimällä 
toukkia sopivien puiden kuoren alta. Niidenkin kohdalla pitää kuitenkin tyytyä 
toteamaan lajin esiintyminen paikalla, runsauden arvioimisen edellyttämään laa-
jempaan kuoren irrottamiseen ei pidä ryhtyä. Monissa tapauksissa on turvauduttava 
epäsuoraan seurantaan. Mikäli seurattavan lajin elinympäristö on säilynyt tunnetuilla 
esiintymäpaikoilla ennallaan, voidaan suurella todennäköisyydellä arvioida lajin 
elävän siellä edelleen, vaikka yksilöistä ei saataisikaan havaintoja.
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2.6.5  
Seurannan kehittäminen

Viiden lajin seurannan aloittamisesta on juuri sovittu SYKEn ja alueellisten toimijoi-
den kesken (valmiusryhmä A, taulukko 21). Kuuden muun kovakuoriaislajin seuran-
nan aloittaminen on valmiustarkastelun perusteella mahdollista (ryhmä B), kunhan 
seurannan järjestämisestä ja yksityiskohdista sovitaan tiedon tuottajien ja tiedon tar-
vitsijoiden kesken. Lajeista tärkeimmiksi priorisoitujen vennajäärän, erakkokuoriai-
sen ja haavansahajumin seurantojen järjestäminen on kiireellisintä. Mustatattiainen 
on priorisointiluokassa II ja havu- ja mäntyhuppukuoriaiset luokassa III. Lajeille on 
tehtävä luonnontieteellinen priorisointi, joka vaikutta myös seurantatarpeen mää-
rittelyssä. Em. lajeilla on tiedossa olevia esiintymiä yhteensä 52. Puolet esiintymistä 
on Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen toimialueella, loput on jakautuneena eri 
puolille Suomea. Kyseisen kaltaisten harvalukuisten lajien seurannat perustuvat 
esiintymien tarkistamiseen sovituin välein, mukaan lukien elinympäristön tilan ja 
uhkatekijöiden arviointi. Koska lajit ovat yleensä vaikeasti havaittavia, on niiden tun-
nistamisesta ja etsimisestä samoin kuin elinympäristön tilan arvioimisesta laadittava 
lajikohtaiset ohjeet, jotka kannattaa sisällyttää lajikohtaisiin seurantaohjelmiin.

Kummankin sukeltajalajin seurannan järjestäminen on käytännön syistä vaikeaa 
(valmiusryhmä C). Sukeltajalajit ovat melko yleisiä, joten niiden seurannan ei tarvit-
sisi olla kovin intensiivistä. Seurantatarpeeseen nähden ei kuitenkaan ole sopivaa 
menetelmää valmiina. Lajit ovat myös rauhoitettuja, mikä vaikuttaa lajien kanssa 
työskentelyyn. Isolampisukeltajaa voidaan melko helposti etsiä vesihaavilla, mutta 
lajin löytäminen on kuitenkin melko sattumanvaraista. Negatiiviset havainnot ker-
tovat siis lähinnä menetelmän epävarmuudesta. Jättisukeltajalle olisi kehitettävä 
esimerkiksi nuottauksen tyyppinen menetelmä, jossa yksilöt pysyvät hengissä. Joka 
tapauksessa on järjestettävä lajeista muun toiminnan yhteydessä tehtävien havain-
tojen tehokas kerääminen esimerkiksi Eliölajit-tietojärjestelmään.

Seurantavalmiuden arvioinnissa kaksi lajia, kulonyhäkäs ja kaskikeiju, päätyivät 
ryhmään D eli ei ole tiedollisia valmiuksia lajien seurantaan. Kulonyhäkkäästä on 
vain yksi havainto vuodelta 1975. Lajin esiintymisestä tai elintavoista Suomessa ei ole 
tarkempaa tietoa. Kaskikeijun elintavat tunnetaan vielä puutteellisesti, joten sitä ei 
pystytä etsimään riittävän tehokkaasti. Lajista tarvitaan lisätietoja ennen seurantojen 
suunnittelemista.

2.7  
Palolatikka ja sudenkorennot
Luontodirektiivin liitteiden II ja IV hyönteislajeihin kuuluu perhosten ja kovakuori-
aisten lisäksi yksi Suomessa esiintyvä ludelaji, palolatikka sekä viisi sudenkoren-
tolajia. Palolatikka, täplälampikorento ja kirjojokikorento kuuluvat liitteeseen II eli 
niiden suojelemiseksi on perustettava Natura 2000 -alueita. Liitteessä IV on kaikki 
sudenkorentolajit. Yksikään lajeista ei ole ensisijaisesti suojeltava (taulukko 22). 

Sudenkorentoharrastajat ovat tehneet edellä mainittujen lajien lisäksi Suomesta 
joitakin havaintoja idänkirsikorennosta (Sympecma paedisca, direktiivissä nimellä S. 
braueri) vuonna 2004 ja sen jälkeen. Laji on direktiivin liitteessä IV. Tähän julkaisuun 
lajia ei ehditty ottaa mukaan, koska tieto lajin löytymisestä ja todennäköisestä vakiin-
tumisesta saatiin käsikirjoitusvaiheessa.

O
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 II
I
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2.7.1  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa lainsäädännössä

Palolatikka on luokiteltu vuoden 2000 uhanalaisuusarvioinnissa erittäin uhanalai-
seksi lajiksi (EN) (Rassi ym. 2001). Se on myös luonnonsuojeluasetuksen mukaan 
uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji. Lajia ei ole rauhoitettu.

Sudenkorennoista vain viherukonkorento on luokiteltu uhanalaiseksi (EN), muut 
ovat elinvoimaisia. Viherukonkorento on myös luonnonsuojeluasetuksen mukaan 
uhanalainen laji. Kaikki direktiivin sudenkorentolajit ovat rauhoitettuja ja ne ovat 
myös Bernin sopimuksen mukaan suojeltavia eläinlajeja. Suomella on sopimuksessa 
kuitenkin varauma kaikista muista sudenkorentolajeista paitsi kirjojokikorennosta.

2.7.1  
Elinympäristöt ja uhkatekijät

Palolatikka on metsälaji, joka elää palaneilla kuusilla (taulukko 23). Laji elää paikal-
laan vain muutaman vuoden palon jälkeen ja siirtyy sitten uudelle paloalueelle. Lajia 
uhkaavia tekijöitä ovat metsien ikärakenteen muutokset ja kuolleen puuaineksen 
väheneminen eli kuloalueiden ja palaneen puun väheneminen (Ilmonen ja Manner-
koski 2001, Rassi ym. 2001). 

Sudenkorentolajeista neljä elää reheväkasvustoisissa järvissä ja lammissa ja yk-
si, kirjojokikorento, virtaavissa vesissä. Aikuiset voivat lentää ja saalistaa aukeilla, 
aurinkoisilla paikoilla kaukanakin vesistä, joissa ne ovat toukka-aikansa viettäneet. 
Viherukonkorennon uhkatekijöitä ovat vesirakentaminen ja vesien likaantuminen ja 
rehevöityminen. Laji munii sahalehdelle, joten kasvilajin menestyminen on koren-
nolle välttämätöntä. Elinvoimaisten lajien uhkatekijöitä ei ole samassa yhteydessä 
arvioitu, mutta mikäli niitä on, ovat ne yleisellä tasolla todennäköisesti samat kuin 
viherukonkorennollakin eli vesien tilan muutokset.

Taulukko 22. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV Suomessa esiintyvien palolatikan ja sudenkorentolajien asema eri säädöksissä ja 
niiden mukaan annettu priorisointiluokka (ks. sarakkeiden selitykset taulukko 9).
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Aradus angularis palolatikka B 1  x   uhanalainen, 
erityisesti  
suojeltava

EN x I C

Aeshna viridis viherukonkorento   x  rauhoitettu,
uhanalainen

(Bern II) va EN  II B

Leucorrhinia albifrons sirolampikorento    x  rauhoitettu (Bern II) va LC  II B

Leucorrhinia caudalis lummelampikorento    x  rauhoitettu (Bern II) va LC  II B

Leucorrhinia pectoralis täplälampikorento  B 14  x x  rauhoitettu (Bern II) va LC  II B

Ophiogomphus cecilia kirjojokikorento  B 14  x x  rauhoitettu Bern II LC  II B
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Taulukko 23. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV palolatikan ja sudenkorentolajien esiintymämäärä (havainnot vuosilta 
1980–2006), elinympäristöt ja uhkatekijät sekä seurantavalmiusluokka (A–D) ja hallinnollinen priorisointiluokka (ks. 
luku 1.3) (Ilmonen ja Mannerkoski 2001, Karjalainen 2002, Vesihyönteistyöryhmä, Eliölajit -tietojärjestelmä elokuu 2006, 
pääbiotoopit ja uhkatekijät Rassi ym. 2001)

Laji Esiintymiä
Pääbiotooppi;  
elinympäristön kuvaus Erityisvaatimukset Uhkatekijät P
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palolatikka 3 Kangasmetsät; palaneet 
metsät, kuuset 

Palanut puu Metsien ikäraken-
teen muutokset, 
lahoavan ja kuol-
leen puuaineksen 
väheneminen

I C

viherukonkorento 29 Rehevät järvet; sahalehteä 
kasvavat, hieman emäksiset 
järvet

Sahalehti Vesien rakenta-
minen, kemialliset 
haittavaikutukset

II B

sirolampikorento Tietoja ei ole 
koottu

Rehevät järvet ja lammet; 
umpeenkasvavat, suo-
reunaiset lammet, runsas-
kasvustoiset järvenlahdet, 
joissa kelluslehtisiä

II B

lummelampikorento Tietoja ei ole 
koottu

Rehevät järvet ja lammet; 
lumpeita ja ulpukkaa kasva-
vat lammet ja järvet

II B

täplälampikorento > 40
tietoja ei ole 
koottu 2001 
jälkeen

Rehevät järvet ja lammet; 
suurten vesien umpeen 
kasvavat rannat ja lahdet, 
rehevät lammet

II B

kirjojokikorento > 40 
tietoja ei ole 
koottu 2001 
jälkeen

Joet; pienten ja keskiko-
koisten jokien virtapaikat

II B

2.7.2 
Alueellinen esiintyminen

Käytettävissä olevien tietojen mukaan (Hämäläinen ja Valtonen 1986, Karjalainen 
2002, Eliölajit-tietojärjestelmä, elokuu 2006) sekä palolatikan että sudenkorentolajien 
levinneisyysalueet ulottuvat vain boreaaliselle alueelle. Yleisimpien sudenkorentola-
jien havainnot eivät ole olleet tässä yhteydessä käytettävissä. Palolatikan nykyesiin-
tymiä on ympäristöhallinnon aluejaon mukaan Pohjois-Karjalassa (2) ja Lapissa (1). 

Sudenkorennoista kirjojokikorento on laajimmalle levinnyt. Sen levinneisyysalue 
ulottuu muille alueille paitsi Ahvenanmaalle, Lounais- ja Länsi-Suomeen sekä Kai-
nuuseen. Suppein levinneisyysalue on täplälampikorennolla. Sitä on vai eteläranni-
kon alueilla, Hämeessä  ja Keski-Suomessa. Kaakkois-Suomesta ja Hämeestä löytyy 
kaikki luontodirektiivin sudenkorentolajit. Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä- ja 
Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa on neljä lajia ja muissa sitä 
vähemmän. (Karjalainen 2002, Ilmonen ja Mannerkoski 2001, Eliölajit-tietojärjestel-
mä.)
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2.7.3  
Tutkimus- ja seurantatilanne

Palolatikan vaikea havaittavuus hankaloittaa sen tutkimista. Lisävaikeutena on se 
etteivät lajin esiintymispaikat ole pysyviä, vaan siirtyvät metsäpaloalueelta toiselle. 
Lajista kertyy tietoja lähinnä muun puuhyönteislajiston tutkimusten yhteydessä. 
Palolatikkaa ei seurata, sillä lajin liikkuvuuden aiheuttamien ongelmien lisäksi myös 
esiintymisen varmistaminen on työlästä. Menetelmällisten ongelmien vuoksi seuran-
nan järjestäminen on hyvin hankalaa (valmiusryhmä C, taulukko 22). 

Sudenkorentojen levinneisyyskartat julkaistiin vuonna 1980 (Valtonen) ja sen jäl-
keen tietoja on päivitetty maakuntaluetteloina (Hämäläinen ja Valtonen 1986 ja 1997). 
Luetteloihin on koottu tutkijoiden ja harrastajien hajahavaintoja sekä tietoja paikal-
lisista kartoituksista. Suomen lajistosta julkaistiin kirja vuonna 2002 (Karjalainen), 
mikä on lisännyt kiinnostusta lajiryhmää kohtaan. Kirja sisältää lajikuvausten lisäksi 
levinneisyyskartat ja viimeisimmän maakuntaluettelon. Sudenkorentoharrastajat 
perustivat vuonna 2006 Suomen sudenkorentoseuran, jonka tarkoituksena on edistää 
lajien tutkimusta, suojelua ja harrastusta sekä tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa 
sudenkorentojen suojelussa.

Luontodirektiivin liitteeseen II kuuluvien kirjojoki- ja täplälampikorentojen le-
vinneisyydestä, kannan kehityksestä ja suojelutasosta koottiin selvitys Natura 2000 
-ehdotuksen luonnontieteellisen arvioinnin yhteydessä (Ilmonen ja Mannerkoski 
2001). Muista lajeista, jotka kuuluvat ainoastaan liitteeseen IV, vastaavaa yhteenve-
toa ei ole tehty. Uhanalaisen viherukonkorennon potentiaalisia, sahalehteä kasvavia 
esiintymäjärviä on käyty systemaattisesti läpi ja havainnot on koottu SYKEn Eliöla-
jit-tietojärjestelmään. Tietojärjestelmässä on paikallisista kartoituksista saatuja tietoja 
hajanaisesti myös muista direktiivikorennoista (Vesihyönteistyöryhmä). Sudenko-
rennot ovat priorisointiluokassa II. Viherukonkorento on niistä ainoa uhanalainen 
laji, joten sen suojelun ja seurannan järjestäminen on kansallisista syistä kiireellisin. 
Muiden neljän lajin seurantaan ei ole kiireellisiä kansallisia tarpeita, mutta ne ovat 
direktiivin mukaan tiukkaa suojelua vaativia lajeja. Sudenkorentolajeja ei seurata, 
mutta seurannan järjestämiseen on arvioitu olevan riittävät tiedolliset ja käytännön 
valmiudet.

2.7.4  
Seurannan kehittäminen

Palolatikan vaikea havaittavuus ja siirtyminen metsäpaloalueelta toiselle hanka-
loittavat lajin etsimistä ja seurantaa. Menetelmällisten ongelmien vuoksi seuran-
nan järjestämiseen ei ole toistaiseksi  mahdollisuutta. Kaikki lajista satunnaisesti tai 
muiden tutkimusten yhteydessätehtävät havainnot tulee koota aktiivisesti yhteen 
rekisteriin.  

Valmius sudenkorentolajien seurannan järjestämiseen on tehdyn tarkastelun pe-
rusteella hyvä. On arvioitu, että on riittävät tiedolliset ja käytännön valmiudet lajien 
seurantaan kunhan työnjaosta ja muista yksityiskohdista sovitaan tiedon tuottajien 
ja -tarvitsijoiden kesken. Lajikohtaisia seurantaohjelmia  suunnitteltaessa tulee poh-
tia minkälaisia tarpeita lajien suojelu ja mahdolliset elinympäristöjen hoitotoimet 
seurannalle asettavat eli tehtävä ns. luonnontieteellinen priorisointi. Samalla on poh-
dittava minkälaista tiedon keruuta elinympäristöjen tilan ja uhkien seuranta vaatii. 
Kansallisesti uhanalaisen viherukonkorennon seuranta tulee järjestää  ensimmäisenä. 
Esiintymien systemaattinen kartoitus antaa siihen hyvän pohjan. Luontodirektiivin 
elinvoimaisetkin lajit ovat osin niin vähälukuisia, että seuranta on tarvittaessa koh-
distettava lajien tunnettuihin esiintymiin tai niistä riittäväksi katsottuun otantaan. 
Samalla on kerättävä tietoja lajien uusista esiintymistä ja arvioitava niiden ottamista 
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mukaan seurantaan. Jos elinvoimaisten lajien (erityiseesti siro- ja lummelampikoren-
to) varsinaista seurantaa ei katsota tarpeelliseksi, on kuitenkin järjestettävä lajeista 
muun toiminnan yhteydessä saatavien tietojen kokoaminen yhteen tietokantaan tai 
tiedostoon. 
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3   Kasvilajit liitteissä II ja IV

3.1  
Putkilokasvit 
Luontodirektiivin liitteissä II ja IV on mainittu yhteensä 31 Suomessa esiintyvää 
putkilokasvilajia. Kaikki lajit on mainittu molemmissa liitteissä (liite 1, osa I liite 2). 
Alunperin näissä direktiivin liitteissä oli mukana vain kuusi Suomessa esiintyvää 
lajia, mutta Suomi ja Ruotsi saivat jäsenyysneuvotteluissaan hyväksytyiksi liitteisiin 
24 uutta, boreaalisen lajiston suojelun kannalta tärkeää, Suomessa esiintyvää kasvi-
lajia vuonna 1997 (Ilmonen ym. 2001). Kesäkuussa 2004 uusien jäsenmaiden liityttyä 
Euroopan unioniin liitteitä täydennettiin jälleen. Näissä lisäyksissä on yksi myös 
Suomessa tavattava putkilokasvilaji, serpentiiniraunioinen (Asplenium adulterinum). 
Direktiivin mukaan ensisijaisesti suojeltavia putkilokasvilajeja (merkitty liitteeseen II 
tähdellä) tavataan Suomessa vain yhtä lajia, upossarpiota (Alisma wahlenbergii). 

Tässä raportissa käytettävä putkilokasvilajien nimistö on pääosin Retkeilykasvion 
mukainen (Hämet-Ahti ym. 1998, 2005). Ensimmäisellä kerralla lajit on mainittu sekä 
suomenkielisellä että tieteellisellä nimellä, ja tämän jälkeen vain suomenkielisellä 
nimellä. Raportin osan I liitteessä 2 lajin suomenkielisen ja tieteellisen nimen lisäksi 
on mainittu myös luontodirektiivin liitteissä lajista käytetty nimi.

3.1.1  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa lainsäädännössä

Luontodirektiivin putkilokasvilajeista 22 on viimeisimmässä lajien uhanalaisuus-
arvioinnissa luokiteltu uhanalaisiksi (luokat CR, EN ja VU; Rassi ym. 2001) (liite 
1). Uhanalaisista luontodirektiivin putkilokasvilajeista viisi on äärimmäisen uhan-
alaista (CR), 10 erittäin uhanalaista (EN) ja seitsemän vaarantunutta (VU). Lajeista 
silmälläpidettäviä (NT) on seitsemän ja elinvoimaisiksi (LC) arvioituja kaksi (liite 1). 
Silmälläpidettävistä lajeista kolme on alueellisesti uhanalaisia. Myös molemmat val-
takunnallisesti elinvoimaisiksi arvioidut lajit ovat alueellisesti uhanalaisia, kumpikin 
kolmella osa-alueella (Suomen ympäristökeskus 2007). Rönsysorsimon (Puccinellia 
phryganodes) ja pahtahietaorvokin (Viola rupestris ssp. relicta) uhanalaisuusluokkaa 
muutettiin uhanalaisuuden arvioinnin lajikohtaisia perusteluja koottaessa (Rauti-
ainen ym. 2002), koska näiden lajien tiedot olivat tarkentuneet vuoden 2000 uhan-
alaisuusarvioinnin jälkeen. Rönsysorsimon uhanalaisuusluokka muutettiin erittäin 
uhanalaiseksi ja pahtahietaorvokin vaarantuneeksi. Näistä lajeista käytetään tässä 
julkaisussa jatkossa Rautiaisen ym. (2002) uhanalaisuusluokkia.

Luonnonsuojeluasetuksen (913/2005, ks. myös liite 1) mukaan kaikki luontodi-
rektiivissä mainitut putkilokasvilajit ovat koko maassa rauhoitettuja. Luonnonsuo-
jelulain (1096/1996, 42 §) mukaan rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, ke-
rääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen ovat kiellettyjä. 
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Tämä koskee myös kasvin siemeniä. Luontodirektiivin putkilokasvilajeista 13 on 
luonnonsuojeluasetuksen (913/2005) mukaan erityisesti suojeltavia ja seitsemän 
uhanalaisia (ks. myös osa III, liite 1). Kaikki Ahvenanmaalla esiintyvät luontodi-
rektiivin putkilokasvilajit ovat siellä rauhoitettuja ja erityisesti suojeltavia (särskilt 
skyddsvärd; Landskapsförordning 3/2002). 

Uhanalaisten lajien toinen seurantaryhmä nimesi Suomelle myös kansainvälisiä 
vastuulajeja. Vastuulajeiksi nimettiin ne kasvit, joiden kannan osuus Suomessa on 
vähintään 15 % lajin eurooppalaisesta kannasta (Rassi ym. 2001). Suomessa esiinty-
vistä luontodirektiivin kasvilajeista Suomen vastuulajeja on 15 (liite 1). Osa luonto-
direktiivin lajeista on levinneisyydeltään tiukasti eurooppalaisia, ja siten Euroopan 
kansainvälisiä vastuulajeja (van Opstal ym. 2000).

3.1.2  
Biologia, elinympäristöt ja uhkatekijät

Lajien seurannan järjestämiseen vaikuttaa lajien biologia, kuten elämänkierto, kas-
vutapa sekä lisääntyminen ja maaperän siemenvarasto (taulukko 24). Biologialtaan 
luontodirektiivin putkilokasvilajit ovat hyvin erilaisia. Suurin osa kasveista on mo-
nivuotisia, mutta joukossa on sekä yksivuotisia ruohoja, kuten näkinruohot (Najas 
flexilis ja N. tenuissima) ja lietetatar (Persicaria foliosa), että pitkäikäisiä puuvartisia 
kasveja, kuten teodorinpihlaja (Sorbus teodori, joka sisältyy nykykäsityksen mukaan 
lajiin S. meinichii). Monivuotisista kasveista pahtakeltto (Crepis tectorum ssp. nigres‑
cens) on kerrankukkiva ja koko kasvi kuolee kukittuaan. Osa monivuotista kasveista 
kasvaa yksittäisinä versoina tai selvärajaisina mättäinä, kuten hämeenkylmänkukka 
(Pulsatilla patens) ja tuoksualvejuuri (Dryopteris fragrans). Osa voi levittäytyä laajoiksi 
kasvustoiksi maanalaisen juurakkonsa avulla. Näitä juurakollisia, kasvullisesti leviä-
viä kasveja ovat esimerkiksi nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla), rönsysorsimo ja 
myyränporras (Diplazium sibiricum). Jotkut kasvit voivat kasvaa eri tavoin erilaisilla 
kasvupaikoilla, esimerkiksi idänverijuuri (Agrimonia pilosa) muodostaa mätäsmäisiä 
versokimppuja aukeilla kasvupaikoilla, mutta varjossa se voi levittäytyä kasvullisesti 
ja kasvaa siten yksittäisinä versoina. 

Useiden lajien siemenellisestä uudistumisesta, sen merkityksestä kasvin säilymi-
selle kasvupaikoillaan tai lajin mahdollisuuksista levitä uusille paikoille ei ole täs-
mällisiä tietoja (taulukko 24). Siemenellisen uudistumisen tarkkaileminen ja tietojen 
kokoaminen suvullisen lisääntymisen tehokkuudesta onkin seurannan yhteydessä 
tärkeää. 

Luontodirektiivin putkilokasvilajit kasvavat erilaisilla kasvupaikoilla. Uhanalai-
siksi tai silmälläpidettäviksi luokitelluista 29 putkilokasvista suurin osa esiintyy 
viimeisimmässä uhanalaisuuden tarkastelussa käytetyn elinympäristöryhmittelyn 
mukaan kallioilla ja rannoilla, jotka kumpikin ovat seitsemän lajin ensisijaisia elin-
ympäristöjä (Rassi ym. 2001). Ensisijaisia metsä- ja vesilajeja on viisi kumpiakin, 
ensisijaisesti ihmisen luomissa kulttuuriympäristöissä ja soilla esiintyy kummassa-
kin kaksi lajia ja tuntureilla yksi laji. Lajien seurannan kannalta joku muu tekijä on 
kuitenkin usein oleellisempi kuin mitä ensisijaisen elinympäristön perusteella voisi 
otaksua. Tämän vuoksi tämän julkaisun elinympäristötyypeittäin käsitellyissä kasvi-
en seurantasuosituksissa (ks. luku 3.1.5) ei ole käytetty uhanalaisuuden arvioinnissa 
esitettyä elinympäristöluokittelua. Esimerkiksi rantalehdossa kasvavan laaksoarhon 
seurannan kannalta jokiuoman vaikutusten seuranta on tärkeämpää kuin puustotun-
nusten mittaaminen, ja siksi laaksoarho on tämän julkaisun elinympäristötarkaste-
lussa ranta- eikä metsäkasvi. Lajien biologiaa ja elinympäristöjä on esitelty aiemmin 
tarkemmin (mm. Ilmonen ym. 2001, Kemppainen ja Mäkelä 2002). 
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Taulukko 24. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien biologisia ominaisuuksia (pääosin Syrjäsen ja  
Ryttärin (1998) mukaan). 

Lajin nimi Elämänkierto, elomuoto / Kasvutapa Lisääntymistapa / Kasvullisen  
lisääntymisen muoto

Siemenvarasto  
(? = ei tiedossa)

Hajuheinä Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, löyhä mätäs, kasvusto

Suvullinen, kasvullinen / Juurakko haaroo ?

Hentonäkinruoho Yksivuotinen uposkasvi / Yksilö Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä Pitkäikäinen

Hämeenkylmän-
kukka

Useastikukkiva pääjuurellinen hemikryp-
tofyytti / Yksilö, tupas

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä Vaihtuva  
lyhytikäinen?

Idänkynsimö Useastikukkiva pääjuurellinen kame-he-
mikryptofyytti / Ruusuke (yksilö), ruusu-
keryhmä

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä ?

Idänverijuuri Useastikukkiva, pitkäikäinen hemikrypto-
fyytti / Yksilö, haarova versoryhmä

Kasvullinen ja suvullinen / Juurakko voi 
haaroa, maarönsyt

Vaihtuva  
lyhytikäinen

Kiiltovalkku Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Yksilö, versoryhmä

Suvullinen, kasvullinen? / ? ?

Laaksoarho Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, kasvusto

Kasvullinen, suvullinen / Tehokas; pitkät 
maarönsyt

?

Lapinhilpi Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Löyhästi mätästävä

Kasvullinen (suvullinen) / Tehokas, maa-
varsi haaroo, jokseenkin lyhytrönsyinen

?

Lapinkaura Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, mätäs

Kasvullinen, suvullinen / Tehokas; maa-
varsi mätästävä

Vaihtuva  
lyhytiäinen?

Lapinleinikki Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, kasvusto

Kasvullinen, suvullinen / Varsi juurehtii 
nivelistä

?

Lettorikko Useastikukkiva hemikryptofyytti / Ruusu-
ke, kasvusto

Suvullinen, kasvullinen / Ruusukkeet 
muodostavat rönsyjä, leviää juurenpa-
lasista

Lyhytikäinen?, 
ei enää toisena 
vuonna

Lietetatar Yksivuotinen helofyytti / Yksilö, varret 
juurehtii tyveltä

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä ?

Myyränporras Monivuotinen hemikryptofyytti /  
Verso, kasvusto

Kasvullinen, suvullinen / Tehokas; pitkä 
maavarsi

?

Neidonkenkä Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Yksilö, versoryhmä

Suvullinen, kasvullinen / Varsi voi haaroa ?

Nelilehtivesikuusi Useastikukkiva juurakollinen helofyytti / 
Ilmaverso, versoryhmä, kasvusto

Kasvullinen, suvullinen / Tehokas, pitkä 
suikertava maavarsi haaroo

?

Notkeanäkinruoho Yksivuotinen uposkasvi / Yksilö Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä Pitkäikäinen

Pahtahietaorvokki Useastikukkiva juurakollinen hemikrypto-
fyytti / Yksilö, ruusu tai ruusukekeryhmä

Suvullinen, kasvullinen? / Juurisilmut; 
pysty maavarsi haaroo ?

Vaihtuva  
lyhytikäinen?

Pahtakeltto Kerrankukkiva pääjuurellinen hemi- 
kryptofyytti / Kukkiva yksilö, ruusuke

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä ?

Perämerenmaruna Useastikukkiva, pääjuurellinen 
(kame)hemikryptofyytti / Yksilö, haarova 
versoryhmä, tupas

Suvullinen (kasvullinen) / Varren puutu-
nut tyvi haaroo

Pysyvä,  
lyhytikäinen?

Pikkunoidanlukko Monivuotinen, hyvin lyhytikäinen krypto-
fyytti / Yksilehtinen yksilö

suvullinen, (kasvullinen?) / Lyhyt juurak-
ko haaroo harvoin ?

Itiövarasto pysyvä, 
pitkäikäinen ?

Pohjanailakki Useastikukkiva pääjuurellinen hemi- 
kryptofyytti / Yksilö, tupas

Suvullinen, kasvullinen / Haaroo tyvestä, 
useita kukattomia ruusukkeita

Niukka, pysyvä 
lyhytikäinen  
- pitkäikäinen?

Pohjansorsimo Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Versoryhmä, kasvusto

Kasvullinen (suvullinen) / Maavarsi run-
sashaarainen, rönsyt suikertavia, varret 
juurehtivia

Ei

Ruijanesikko Useastikukkiva ruusukkeellinen hemi-
kryptofyytti / Yksilö, ruusuke

Suvullinen, kasvullinen / Maarönsyt Ei

Rönsysorsimo Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Kasvusto löysästi mätästävä, voimakkaasti 
rönsyilevä

Kasvullinen / Tehokas; pintarönsyt  
paloittuvat

?

Serpentiini- 
raunioinen

Monivuotinen hemikryptofyytti /  
Tiivis tupas

Suvullinen, kasvullinen / Lyhyt mätästävä 
maavarsi voi haaroa

?

Lajin nimi Elämänkierto, elomuoto / Kasvutapa Lisääntymistapa / Kasvullisen  
lisääntymisen muoto

Siemenvarasto  
(? = ei tiedossa)

Teodorinpihlaja Monivuotinen / Puu tai pensas Lisääntyminen? / Nuoria versoja kan-
toihin

Niukka pysyvä 
lyhytikäinen?

Tikankontti Useastikukkiva juurakollinen hemikrypto-
fyytti / Verso, versoryhmä, tupas

Kasvullinen, suvullinen / Suikertava  
juurakko haaroo

?

Tundrasara Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, kasvusto

Suvullinen, kasvullinen / Juurakko  
suikertaa

?

Tunturiarho Useastikukkiva pääjuurellinen 
(hemikrypto)kamefyytti /  
Tupas, kasvustolaikku

Suvullinen, kasvullinen / Varren puutunut 
tyvi juurehtii niukasti ja haaroo runsaasti

Pysyvä,  
lyhytikäinen?

Tuoksualvejuuri Monivuotinen, pitkäikäinen hemikrypto-
kamefyytti / Yksilö, yksilöryhmä, tupas

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä ? Saattaa olla  
itiöpankki?

Upossarpio Useastikukkiva, lyhytikäinen uposkasvi / 
Yksilö haarova ruusuke

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä Pysyvä,  
pitkäikäinen
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Taulukko 24. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien biologisia ominaisuuksia (pääosin Syrjäsen ja  
Ryttärin (1998) mukaan). 

Lajin nimi Elämänkierto, elomuoto / Kasvutapa Lisääntymistapa / Kasvullisen  
lisääntymisen muoto

Siemenvarasto  
(? = ei tiedossa)

Hajuheinä Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, löyhä mätäs, kasvusto

Suvullinen, kasvullinen / Juurakko haaroo ?

Hentonäkinruoho Yksivuotinen uposkasvi / Yksilö Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä Pitkäikäinen

Hämeenkylmän-
kukka

Useastikukkiva pääjuurellinen hemikryp-
tofyytti / Yksilö, tupas

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä Vaihtuva  
lyhytikäinen?

Idänkynsimö Useastikukkiva pääjuurellinen kame-he-
mikryptofyytti / Ruusuke (yksilö), ruusu-
keryhmä

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä ?

Idänverijuuri Useastikukkiva, pitkäikäinen hemikrypto-
fyytti / Yksilö, haarova versoryhmä

Kasvullinen ja suvullinen / Juurakko voi 
haaroa, maarönsyt

Vaihtuva  
lyhytikäinen

Kiiltovalkku Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Yksilö, versoryhmä

Suvullinen, kasvullinen? / ? ?

Laaksoarho Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, kasvusto

Kasvullinen, suvullinen / Tehokas; pitkät 
maarönsyt

?

Lapinhilpi Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Löyhästi mätästävä

Kasvullinen (suvullinen) / Tehokas, maa-
varsi haaroo, jokseenkin lyhytrönsyinen

?

Lapinkaura Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, mätäs

Kasvullinen, suvullinen / Tehokas; maa-
varsi mätästävä

Vaihtuva  
lyhytiäinen?

Lapinleinikki Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, kasvusto

Kasvullinen, suvullinen / Varsi juurehtii 
nivelistä

?

Lettorikko Useastikukkiva hemikryptofyytti / Ruusu-
ke, kasvusto

Suvullinen, kasvullinen / Ruusukkeet 
muodostavat rönsyjä, leviää juurenpa-
lasista

Lyhytikäinen?, 
ei enää toisena 
vuonna

Lietetatar Yksivuotinen helofyytti / Yksilö, varret 
juurehtii tyveltä

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä ?

Myyränporras Monivuotinen hemikryptofyytti /  
Verso, kasvusto

Kasvullinen, suvullinen / Tehokas; pitkä 
maavarsi

?

Neidonkenkä Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Yksilö, versoryhmä

Suvullinen, kasvullinen / Varsi voi haaroa ?

Nelilehtivesikuusi Useastikukkiva juurakollinen helofyytti / 
Ilmaverso, versoryhmä, kasvusto

Kasvullinen, suvullinen / Tehokas, pitkä 
suikertava maavarsi haaroo

?

Notkeanäkinruoho Yksivuotinen uposkasvi / Yksilö Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä Pitkäikäinen

Pahtahietaorvokki Useastikukkiva juurakollinen hemikrypto-
fyytti / Yksilö, ruusu tai ruusukekeryhmä

Suvullinen, kasvullinen? / Juurisilmut; 
pysty maavarsi haaroo ?

Vaihtuva  
lyhytikäinen?

Pahtakeltto Kerrankukkiva pääjuurellinen hemi- 
kryptofyytti / Kukkiva yksilö, ruusuke

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä ?

Perämerenmaruna Useastikukkiva, pääjuurellinen 
(kame)hemikryptofyytti / Yksilö, haarova 
versoryhmä, tupas

Suvullinen (kasvullinen) / Varren puutu-
nut tyvi haaroo

Pysyvä,  
lyhytikäinen?

Pikkunoidanlukko Monivuotinen, hyvin lyhytikäinen krypto-
fyytti / Yksilehtinen yksilö

suvullinen, (kasvullinen?) / Lyhyt juurak-
ko haaroo harvoin ?

Itiövarasto pysyvä, 
pitkäikäinen ?

Pohjanailakki Useastikukkiva pääjuurellinen hemi- 
kryptofyytti / Yksilö, tupas

Suvullinen, kasvullinen / Haaroo tyvestä, 
useita kukattomia ruusukkeita

Niukka, pysyvä 
lyhytikäinen  
- pitkäikäinen?

Pohjansorsimo Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Versoryhmä, kasvusto

Kasvullinen (suvullinen) / Maavarsi run-
sashaarainen, rönsyt suikertavia, varret 
juurehtivia

Ei

Ruijanesikko Useastikukkiva ruusukkeellinen hemi-
kryptofyytti / Yksilö, ruusuke

Suvullinen, kasvullinen / Maarönsyt Ei

Rönsysorsimo Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Kasvusto löysästi mätästävä, voimakkaasti 
rönsyilevä

Kasvullinen / Tehokas; pintarönsyt  
paloittuvat

?

Serpentiini- 
raunioinen

Monivuotinen hemikryptofyytti /  
Tiivis tupas

Suvullinen, kasvullinen / Lyhyt mätästävä 
maavarsi voi haaroa

?

Lajin nimi Elämänkierto, elomuoto / Kasvutapa Lisääntymistapa / Kasvullisen  
lisääntymisen muoto

Siemenvarasto  
(? = ei tiedossa)

Teodorinpihlaja Monivuotinen / Puu tai pensas Lisääntyminen? / Nuoria versoja kan-
toihin

Niukka pysyvä 
lyhytikäinen?

Tikankontti Useastikukkiva juurakollinen hemikrypto-
fyytti / Verso, versoryhmä, tupas

Kasvullinen, suvullinen / Suikertava  
juurakko haaroo

?

Tundrasara Useastikukkiva hemikryptofyytti /  
Verso, kasvusto

Suvullinen, kasvullinen / Juurakko  
suikertaa

?

Tunturiarho Useastikukkiva pääjuurellinen 
(hemikrypto)kamefyytti /  
Tupas, kasvustolaikku

Suvullinen, kasvullinen / Varren puutunut 
tyvi juurehtii niukasti ja haaroo runsaasti

Pysyvä,  
lyhytikäinen?

Tuoksualvejuuri Monivuotinen, pitkäikäinen hemikrypto-
kamefyytti / Yksilö, yksilöryhmä, tupas

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä ? Saattaa olla  
itiöpankki?

Upossarpio Useastikukkiva, lyhytikäinen uposkasvi / 
Yksilö haarova ruusuke

Suvullinen / Ei kasvullista lisääntymistä Pysyvä,  
pitkäikäinen

Kemppainen ja Mäkelä (2002) esittävät, millä kasvupaikka- ja kasvillisuustyypillä 
lajit esiintyvät ja mitkä luontodirektiivin, luonnonsuojelulain, vesilain ja metsälain 
elinympäristöt sopivat niiden kasvupaikoiksi. Luontodirektiivin luontotyypeistä put-
kilokasveille sopivimpia ovat merenrantaniityt ja kalkkikalliot, jotka kumpikin ovat 
sopivia kasvupaikkoja viidelle luontodirektiivin putkilokasville sekä letot ja lehdot, 
jotka kummatkin soveltuvat neljän lajin kasvupaikoiksi. Yhtymäkohtia luontodirek-
tiivin luontotyyppien seurantaan esitetään tämän julkaisun osassa V. 

Luonnonsuojelulain luontotyypeistä kasveille sopivat merenrantaniityt (nelilehti-
vesikuusi, pohjansorsimo, ruijanesikko Primula nutans ssp. finmarchica var. jokelae, rön-
sysorsimo ja upossarpio), luonnontilaiset hiekkarannat (perämerenmaruna Artemisia 
campestris ssp. bottnica), tervaleppäkorvet (hajuheinä Cinna latifolia ja myyränporras) 
sekä lehdesniityt (teodorinpihlaja ja tikankontti Cypripedium calceolus) (Kemppainen 
ja Mäkelä 2002). 

Luontodirektiivin putkilokasveja esiintyy useissa metsälain erityisen tärkeissä 
elinympäristöissä, joista tärkeimpiä Kemppaisen ja Mäkelän (2002) mukaan ovat:

• lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen 
välittömät lähiympäristöt (hajuheinä, lapinhilpi Arctagrostis latifolia, lapinlei-
nikki Ranunculus lapponicus, lettorikko Saxifraga hirculus ja myyränporras), 

• karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, 
kivikot ja louhikot (pahtakeltto Crepis tectorum ssp. nigrescens ja tunturiarho 
Arenaria pseudofrigida), 

• ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin etelä-
puolella sijaitsevat letot (lapinleinikki, lettorikko, myyränporras, neidonkenkä 
Calypso bulbosa ja tikankontti), 

• rehevät lehtolaikut (hajuheinä, myyränporras, neidonkenkä ja tikankontti), 
• jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät (hajuheinä) sekä
• vähäpuustoiset suot (lettorikko).

Tärkeimpiä uhanalaistumiseen johtaneita syitä ovat kannan tai esiintymisalueen 
pienuus tai sopivien kasvupaikkojen vähäisyys (tärkein syy 10 lajin uhanalaistumi-
seen) ja avoimien alueiden, mm. rantaniittyjen umpeenkasvu (tärkein syy seitsemän 
lajin uhanalaistumiseen) (Rassi ym. 2001). Muita uhanalaisuuden syitä ovat metsien 
uudistamis- ja hoitoimet, rakentaminen, ojitus, kemialliset haittavaikutukset, vesien 
rakentaminen, risteytyminen muiden lajien kanssa, soranotto ja keräily. Kannan 
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pienuus ja avoimien alueiden umpeenkasvu ovat tärkeimpiä uhkatekijöitä luontodi-
rektiivin putkilokasveille myös tulevaisuudessa.

Uhkatekijöiden ja niiden vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi tarvitaan 
hoitotoimia. Umpeenkasvavien perinneympäristöjen sekä kosteikkojen, rantojen ja 
lehtometsien lajien (mm. idänverijuuri, tikankontti ja ruijanesikko; ks. myös hoito-
tarpeet taulukko 30) kasvupaikoilla tärkeimpiä hoitotoimia ovat puuston ja muun 
varjostavan kasvillisuuden vähentäminen. Rehevien soiden (kiiltovalkku Liparis loe‑
selii ja lettorikko) ja kosteiden lehtojen (tikankontti, hajuheinä ja myyränporras) lajien 
kasvupaikkoja tulisi ennallistaa siten, että kosteusolosuhteet palautetaan luontaisiksi. 
Perämeren pohjukan nopea maankohoamiskehitys ja rehevöitymisestä johtuva ruo-
vikoituminen aiheuttavat myös kasvupaikkojen hoitotarvetta. 

3.1.3  
Alueellinen esiintyminen ja suojelutilanne

Luontodirektiivin putkilokasvilajien esiintymistä Suomessa on tässä julkaisussa tar-
kasteltu ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit-osion tietojen perus-
teella. Havaintopaikkojen määränä on käytetty pääsääntöisesti Eliölajit-järjestelmän 
havaintopaikkojen lukumäärää (5.10.2006). Havaintopaikan määrittely Eliölajit-
järjestelmässä vaihtelee lajeittain ja kasvupaikoittain. Lisäksi tallentajan näkemys 
vaikuttaa siihen, onko toisiaan lähellä tehdyt havainnot tallennettu eri havaintopai-
koiksi. Erillisiksi havaintopaikoiksi on järjestelmässä yleensä tallennettu kasvustot, 
jotka sijaitsevat vähintään 50 metrin päässä toisistaan. Liitteessä 2 sekä kuvissa 8 ja 
10-12 esitetyt havaintopaikkojen määrät antavat karkean arvion lajien esiintymi-
sestä ja runsaudesta maassamme. Eliölajit-järjestelmän havaintopaikat on tarkoitus 
myöhemmin yhdistää tarkoituksenmukaisiksi yhden tai useamman havaintopaikan 
muodostamiksi esiintymiksi.

Eliölajit-tietojärjestelmän mukaan luontodirektiivin putkilokasveilla on maassam-
me yhteensä noin 5 660 nykyistä havaintopaikkaa. Nykyisellä havaintopaikalla tar-
koitetaan tässä paikkaa, josta laji on havaittu vuonna 1990 tai sen jälkeen. Vanhoja 
havaintopaikkoja on lisäksi noin 1 300 ja ne olisi tarkistettava. Eniten tarkistettavia 
paikkoja on Lapissa (yli puolet koko maan tarkistettavista paikoista) ja Pohjois-Poh-
janmaalla (noin viidennes koko maan tarkistettavista paikoista). 

Lajit ovat levinneisyydeltään ja runsaudeltaan hyvin erilaisia. Alueellisesti luon-
todirektiivin putkilokasvilajien esiintyminen keskittyy maan pohjoisosiin, erityisesti 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ympäristökeskusten toimialueille, joista edellisen alu-
eella on 14 ja jälkimmäisen 20 luontodirektiivin putkilokasvilajin havaintopaikkoja 
(liite 2, kuva 8). Yhteensä näiden kahden ympäristökeskuksen toimialueella on 23 
lajilla lähes 4 600 havaintopaikkaa, joka on 81 % kaikista tunnetuista luontodirektiivin 
putkilokasvilajien olemassa olevista havaintopaikoista. Seuraavaksi eniten kasvu-
paikkoja on Hämeen ympäristökeskuksen toimialueella, jossa kahdeksalla lajilla on 
yhteensä yli 320 havaintopaikkaa ja Kainuussa, jossa seitsemällä lajilla on yhteensä 
lähes 200 tunnettua havaintopaikkaa. Vähiten lajeja on Lounais-Suomen ja Keski-
Suomen (kummassakin kolme lajia) sekä Uudenmaan ja Länsi-Suomen ympäristökes-
kusten toimialueilla (kummassakin neljä lajia, samoin kuin Ahvenanmaalla). Vähiten 
havaintopaikkoja on Uudellamaalla (10), Lounais-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa, 
joissa kummassakin on noin 30 havaintopaikkaa. 

Valtionmailla olevien havaintopaikkojen määrästä ei ole tarkkaa, ajantasaista 
kuvaa ja tilanne muuttuu suojeluohjelmissa olevien kohteiden, mm. Natura 2000 
-alueiden maanhankinnan edetessä. Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelui-
den toimialueella on 15, Lapin ja Etelä-Suomen luontopalveluiden toimialueella 11 
luontodirektiivin putkilokasvilajin havaintopaikkoja (lisäksi Etelä-Suomessa siirtois-
tutettuna yksi laji) (taulukko 25). Kuitenkin Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla 
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Kuva 8. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien (a) lajimäärät sekä (b) havaintopaikko-
jen lukumäärät Natura-alueilla ja niiden ulko-puolella alueellisten ympäristökeskusten toimialueilla 
ja Ahvenanmaalla (Eliölajit-tietojärjestelmä 5.10.2006).
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olevista havaintopaikoista yli 60 % on Lapin luontopalveluiden toimialueella ja vain 
2 % Etelä-Suomessa (Eliölajit-tietojärjestelmä, 27.6.2006). Kaikista luontodirektiivin 
putkilokasvilajien havaintopaikoista Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla on 52 
%. Metsäntutkimuslaitoksen hallinnoimilla alueilla on kaikkiaan viiden luontodirek-
tiivin lajin yhteensä 59 havaintopaikkaa (taulukko 25), joka on 1 % kaikista havain-
topaikoista. Metsäntutkimuslaitoksen alueet siirtyvät Metsähallituksen hallintaan 
vuoden 2008 alussa.

Ainoastaan Ahvenanmaalla esiintyvät luontodirektiivin putkilokasvilajeista kiil-
tovalkku ja teodorinpihlaja (liite 2). Teodorinpihlajalla on Ahvenanmaalla yhdeksän 
havaintopaikkaa. Sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla luontaisesti esiintyvät 
pikkunoidanlukko (Botrychium simplex), jonka kahdeksasta havaintopaikasta kaksi 

Metsähallituksen luonto- 
palvelujen toimialueet Metsäntutki-

muslaitosTieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Etelä-Suomi Pohjanmaa Lappi

Agrimonia pilosa idänverijuuri (x)  

Alisma wahlenbergii upossarpio x  

Arctagrostis latifolia * lapinhilpi x  

Arctophila fulva var. pendulina pohjansorsimo  

Arenaria pseudofrigida * Tunturiarho x  

Artemisia campestris ssp. bottnica * perämerenmaruna x  

Asplenium adulterinum serpentiiniraunioinen x  

Botrychium simplex * pikkunoidanlukko x  

Calypso bulbosa * neidonkenkä x x x

Carex holostoma * Tundrasara x x

Cinna latifolia Hajuheinä x x  

Crepis tectorum ssp. nigrescens * Pahtakeltto x x  

Cypripedium calceolus * Tikankontti x x x x

Diplazium sibiricum myyränporras x x x x

Draba cinerea * idänkynsimö x  

Dryopteris fragrans * tuoksualvejuuri x  

Hippuris tetraphylla nelilehtivesikuusi x x  

Liparis loeselii Kiiltovalkku  

Moehringia lateriflora Laaksoarho x x  

Najas flexilis notkeanäkinruoho x  

Najas tenuissima hentonäkinruoho x  

Persicaria foliosa Lietetatar  

Primula nutans ssp. f inmarchica  
var. jokelae Ruijanesikko x  

Puccinellia phryganodes rönsysorsimo  

Pulsatilla patens hämeenkylmänkukka x  

Ranunculus lapponicus * Lapinleinikki x x x  

Saxifraga hirculus * Lettorikko x x x  

Silene involucrata ssp. tenella * pohjanailakki x  

Sorbus meinichii teodorinpihlaja  

Trisetum subalpestre * Lapinkaura x  

Viola rupestris ssp. relicta pahtahietaorvokki    x

Yhteensä lajeja 31 lajia 11 15 11 5

Taulukko 25. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien esiintyminen valtionmaille. 
Tähdellä merkitys lajit ovat MH:n vastuulajeja. (x) = istutettu populaatio
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Luonnonmaan-
tieteellinen alue

Lajimäärä Lajit Havaintopaikkojen 
määrä

Alpiininen yhteensä 8 
lajia

3 lajia vain  
alpiinisella

lapinkaura, pahtahietaorvokki,  
tuoksualvejuuri

noin 80

Alpiininen ja  
boreaalinen

5 lajia sekä 
alpiinisella että 
boreaalisella

lapinleinikki, lettorikko, myyränporras, 
pahtakeltto, tundrasara 

alpiinisella 125 ja bore-
aalisella 1 445 / yhteen-
sä 1 570

Boreaalinen yhteensä 
28 lajia

23 lajia vain 
boreaalisella

hajuheinä, hentonäkinruoho, hämeenkyl-
mänkukka, idänkynsimö, idänverijuuri,  
kiiltovalkku, laaksoarho, lapinhilpi, liete- 
tatar, neidonkenkä, nelilehtivesikuusi,  
notkeanäkinruoho, perämerenmaruna, 
pikkunoidanlukko, pohjanailakki,  
pohjansorsimo, ruijanesikko, rönsysorsi-
mo, serpentiiniraunioinen, teodorinpihlaja, 
tikankontti, tunturiarho, upossarpio 

noin 4 000

Taulukko 26. Alpiinisella ja boreaalisella luonnonmaantieteellisellä alueella esiintyvät luontodirektiivin liitteiden II ja IV putki-
lokasvilajit ja niiden havaintopaikkojen lukumäärä. 

sijaitsee Ahvenanmaalla, ja tikankontti, jolla on Ahvenanmaalla 12 sellaista havainto-
paikkaa, joista on tuore tieto. Kaikkiaan Ahvenanmaalla on noin 30 luontodirektiivin 
putkilokasvilajien nykyistä havaintopaikkaa.

Kiiltovalkulla on kahden Ahvenanmaan havaintopaikan lisäksi yksi tilapäisluon-
teinen esiintymä Lappeenrannassa kalkkikaivoksen vaikutusalueella. Kasvi on siir-
retty kalkkilouhoksen tieltä vuonna 1994 kaivoksen lähistölle uudelle kasvupaikalle. 
Sen nykytilasta ei ole tarkempia tietoja.

Luontodirektiivin lajeista tunnetaan joitakin esiintymiä, joiden tietoja ei vielä ole 
Eliölajit-järjestelmässä, eivätkä ne siten ole mukana tämän julkaisun lukumäärä- ym. 
tiedoissa. Näitä ovat esimerkiksi lapinleinikin Enontekiön (LAP) tuoreet havaintotie-
dot. Laaksoarhoa (Moehringia lateriflora) ei tässä ole merkitty esiintyväksi Pohjois-Poh-
janmaan ympäristökeskuksen toimialueella, koska lajia ei löydetty alueen ainoalta 
tunnetulta havaintopaikalta Kuivaniemen Kyyttikarinnokan Natura-alueelta vuonna 
2006. Havaintopaikan tila tulee kuitenkin tarkistaa uudelleen lähivuosina.

Luontodirektiivin mukaisessa raportoinnissa lajien suojelutaso arvioidaan erik-
seen boreaalisella ja alpiinisella alueella (osa I, kuva 2). Luontodirektiivin Suomessa 
tavattavista putkilokasvilajeista kolme esiintyy ainoastaan alpiinisella, viisi lajia sekä 
alpiinisella että boreaalisella ja muut 23 lajia vain boreaalisella alueella (taulukko 26). 
Alpiinisella alueella on kaikkiaan 200 putkilokasvilajien havaintopaikkaa, mikä on 
noin 4 % nykyisten havaintopaikkojen kokonaismäärästä. Eniten alpiinisella alueella 
on tundrasaran (Carex holostoma) havaintopaikkoja, 40 % kaikista alpiinisen alueen 
putkilokasvilajien havaintopaikoista (kuva 9). Myyränportaalla ja pahtakeltolla on 
alpiinisella alueella kummallakin vain yksi tunnettu kasvupaikka. Lapinleinikin 
todellisten, nykyisten havaintopaikkojen määrä alpiinisella alueella on kuitenkin sel-
västi tässä esitettyä suurempi, sillä kaikkia tunnettuja paikkoja ei ole vielä tallennettu 
tietojärjestelmään eikä kaikkia potentiaalisia esiintymisalueita ole inventoitu. 

Runsautensa mukaan luontodirektiivin putkilokasvilajit voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään. Harvinaisia kasveja, joilla on kullakin alle 50 tunnettua havaintopaikkaa, 
on 18 lajia. Niillä on yhteensä noin 300 havaintopaikkaa (kuva 10). Seitsemällä lajilla, 
joilla on kullakin yli 50, mutta alle 400 nykyistä havaintopaikkaa, on yhteensä lähes 
1 100 havaintopaikkaa (kuva 11). Kuudella yleisimmällä ja runsaimmalla lajilla, joilla 
on kullakin yli 400 havaintopaikkaa, on yhteensä lähes 4 300 havaintopaikkaa (kuva 
12). Näitä lajeja ovat neidonkenkä, tikankontti, laaksoarho, ruijanesikko, lapinleinikki 
ja lettorikko. 
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Kuva 9. Liitteiden II ja IV putkilokasvilajien havaintopaikkojen lukumäärät alpiinisella luonnonmaan-
tieteellisellä alueella (Eliölajit-tietojärjestelmä 12.10.2006).
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Kuva 10. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien, joilla on alle 50 havaintopaikkaa, 
havaintopaikkojen lukumäärä Natura 2000 -alueilla (SCI-alueet) ja niiden ulkopuolella.  
Natura-alueiden lukumäärät on ilmoitettu lajinimien jälkeen (Eliölajit-tietojärjestelmä 5.10.2006).
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Kuva 11. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien, joilla on 50−400 havaintopaikkaa, 
havaintopaikkojen lukumäärät Natura 2000 -alueilla (SCI-alueet) ja niiden ulkopuolella.  
Natura-alueiden lukumäärät on ilmoitettu lajinimien jälkeen (Eliölajit-tietojärjestelmä 5.10.2006).

Luontodirektiivin putkilokasvilajien suojeluastetta ja suojelutasoa (Ryttäri ym. 
2001) sekä levinneisyyden ja populaatiokoon kehityssuuntaa (Hildén ym. 2005) on ar-
vioitu alustavasti aiemmin. Suojeluasteella tarkoitetaan sitä osuutta lajin havaintopai-
koista, jotka sijaitsevat lakisääteisillä suojelualueilla tai suojeluohjelmien alueilla. 

Ryttärin ym. (2001) mukaan noin puolella putkilokasvilajeista suojeluaste oli yli 
60 %. Alle 20 %:n suojeluaste oli vain hämeenkylmänkukalla. 13 lajin suojeluaste oli 
20−60 %. Suojelutilanne on sittemmin parantunut selvästi Natura 2000 -verkoston 
täydennettyä. Alkuperäistä ehdotusta Suomen Natura 2000 -alueiksi on täydennetty 
muutamien lajien (mm. hämeenkylmänkukan, idänverijuuren, lapinleinikin, lietetat-
taren ja teodorinpihlajan) esiintymillä (Ilmonen ym. 2001). Todellinen suojeluaste on 
todennäköisesti kuitenkin alhaisempi, koska suojelualueilla olevat esiintymät tun-
netaan paremmin kuin suojelualueiden ulkopuolella olevat. Vanhoista luonnonsuo-
jelualueista ja suojeluohjelmien kohteista noin 97 % on mukana Natura-verkostossa. 
Näin ollen luontodirektiivin putkilokasvilajien esiintyminen Natura 2000 -alueilla 
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Kuva 12. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien, joilla on yli 400 havaintopaikkaa, 
havaintopaikkojen lukumäärät Natura 2000 -alueilla (SCI-alueet) ja niiden ulkopuolella. Natura- 
alueiden lukumäärät on ilmoitettu lajinimien jälkeen. (Eliölajit-tietojärjestelmä 5.10.2006).
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antaa hyvän kuvan lajien koko suojelutilanteesta. Havaintopaikkojen sijaitseminen 
Natura-alueilla on tässä julkaisussa esitetty Eliölajit-järjestelmän tietojen perusteella. 
Natura-alueista ovat mukana vain luontodirektiivin mukaiset, yhteisön tärkeänä pitä-
mät alueet (ns. SCI-alueet). Natura-alueilla olevien esiintymien tietojen taso vaihtelee 
järjestelmässä sekä alueittain että lajeittain. Joidenkin lajien esiintymiä on järjestelmäl-
lisesti etsitty Natura-alueilta, joistakin lajeista on kirjattu ylös vain muun toiminnan 
yhteydessä saadut tiedot. Joitakin yksittäisiä havaintopaikkoja on myös Natura 2000 
-verkostoon kuulumattomilla yksityisillä suojelualueilla (mm. idänverijuurella). 

Natura 2000 -alueilla on noin puolet kaikista luontodirektiivin putkilokasvilajien 
havaintopaikoista. Määrällisesti eniten havaintopaikkoja Natura 2000 -alueilla on 
yleisillä lajeilla (kuva 12). Kahdeksan lajin kaikki tai lähes kaikki (> 90 %) havainto-
paikat ovat suojeltuja. Nämä lajit ovat pohjansorsimo (Arctophila fulva var. pendulina), 
perämerenmaruna, pikkunoidanlukko, pahtakeltto, rönsysorsimo, tuoksualvejuuri, 
pohjanailakki (Silene involucrata ssp. tenella) ja teodorinpihlaja (kuva 13). Kymmenellä 
lajilla alle puolet esiintymistä on Natura-alueilla. Nämä lajit ovat hajuheinä, hen-
tonäkinruoho, hämeenkylmänkukka, laaksoarho, lapinkaura (Trisetum subalpestre), 
lapinleinikki, lietetatar, neidonkenkä, ruijanesikko ja upossarpio. Hajuheinällä, hen-
tonäkinruoholla ja hämeenkylmänkukalla Natura-alueilla olevien havaintopaikkojen 
osuus on vain 20-30 % (kuva 13). Hämeenkylmänkukalla kaikki elinvoimaisimmat 
esiintymät ovat kuitenkin Natura-alueilla ja hentonäkinruoholla, hajuheinällä, nei-
donkengällä, ja lietetattarella on esiintymiä suhteellisen monella Natura-alueella (ks. 
kuvat 10–12). Natura 2000 -alueiden suojelun perusteet sisältävässä Natura-tietokan-
nassa joistakin lajeista on tieto muutamalta sellaiselta Natura 2000 -alueelta, joilla lajin 

Kuva 13. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien havaintopaikkojen osuudet (%) Na-
tura 2000 -alueilla ja niiden ulkopuolella (Eliölajit-tietojärjestelmä 5.10.2006). Tornionjoen-Muon-
ionjoen Natura 2000 -alueella olevia havaintopaikkoja ei ole laskettu mukaan suojeltujen havainto-
paikkojen kokonaismäärään, koska alueen suojelun piiriin kuuluu vain vesialueita.
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nykytilasta ei ole täyttä varmuutta eikä siitä ole nykyhavaintoja Eliölajit-järjestelmäs-
sä. Nämä esiintymät eivät ole mukana tämän raportin suojelualuetiedoissa. 

Kaikkiaan luontodirektiivin putkilokasvilajeja esiintyy lähes 300:lla Natura 2000 
-alueella Manner-Suomessa ja 17 Natura 2000 -kohteessa Ahvenanmaalla. Lisäksi 
Natura-tietokannassa on ilmoitettu joidenkin lajien esiintyminen yli kymmeneltä 
sellaiselta Natura-alueelta, joilla lajien nykyisestä esiintymisestä ei ole varmuutta. 
Lukumäärällisesti eniten luontodirektiivin putkilokasveja esiintyy Natura-alueilla 
maan pohjoisosissa, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ympäristökeskusten alueella (kuva 
8). Eniten lajeja on Oulangan kansallispuistossa sekä Käsivarren erämaa-alueella. 
Alueellisesti suhteellisesti eniten suojeltuja havaintopaikkoja on Ahvenanmaalla sekä 
Uudenmaan, Lounais-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
ympäristökeskusten alueilla, joissa kaikissa yli 60 % lajien havaintopaikoista on Na-
tura-alueilla. Niukimmin luontodirektiivin putkilokasvilajien havaintopaikat ovat 
suojeltuja Pirkanmaan ja Keski-Suomen ympäristökeskusten alueilla, joissa molem-
missa alle 25 % lajien havaintopaikoista sijaitsee Natura-alueilla. 

3.1.4  

Tutkimus- ja seurantatilanne

Luontodirektiivin putkilokasvilajeista alle puolet on sellaisia, joiden esiintymiä 
seurataan järjestelmällisesti. Kaikkien lajien tilaa on Suomessa kuitenkin seurattu 
kansallisten uhanalaisuusarviointien (Rassi ym. 1986, 1992, 2001) yhteydessä uhan-
alaisuusluokkien tarkkuudella. Nämä arvioinnit ovat tuottaneet paljon uutta tietoa 
lajien esiintymisestä maassamme. Kasvupaikkojen tarkistuksissa on esiintymistiedon 
lisäksi kerätty tietoja myös populaatioiden koosta ja elinympäristöistä.

Lajien biologiaa ja esiintymistä on selvitetty erilaisissa tutkimushankkeissa, mm. 
Suomen Akatemian ja muiden rahoittajien yhteiseen biodiversiteettitutkimusohjel-
maan (FIBRE) liittyneissä hankkeissa vuosina 1997–2002. Ympäristöhallinnon ja tut-
kimuslaitosten yhteishankkeena FIBRE-ohjelmaan kuului Perämeren rantaniittyjen 
harvinaisten ja uhanalaisten lajien uhanalaisuuden syitä selvittänyt tutkimus, jossa 
pyrittiin löytämään oikeat hoitokeinot lajien ja lajiston monimuotoisuuden säilyttä-
miseksi. Hankkeessa selvitettiin pohjansorsimon (Rautiainen 2006), rönsysorsimon 
(Rautiainen ym. 2006) ja ruijanesikon (Degerman ym. 2006, Rautiainen ym. 2006) 
biologiaa sekä seurantaan ja hoitoon sopivia menetelmiä. 

Suomi–Viro-luonnonsuojeluyhteistyöhankkeessa edistettiin uhanalaisten putkilo-
kasvilajien seurantaa Virossa ja Suomessa vuosina 1997–2000. Kokemukset lajien seu-
rannassa käytetyistä menetelmistä ja suositukset seurannan toteuttamisesta koottiin 
raportiksi (Ryttäri ym. 2003). Direktiivilajeista raportissa esitellään idänverijuuren, 
tikankontin ja hämeenkylmänkukan seurantaa.

Kemin–Tornion alueella on selvitetty neidonkengän nykytilaa Metsäntutkimus-
laitoksen Kolarin tutkimusasemalla vuonna 2004 aloitetussa hankkeessa. 40 kasvu-
paikalle perustettiin koealat, joita on tarkoitus seurata lähivuosina. Tavoitteena on 
ollut saada tietoa siitä, miten metsämaisemarakenne ja metsätalous vaikuttavat lajin 
populaatiobiologiaan ja lajin säilymiseen ympäristössään. 

Tietoja luontodirektiivin putkilokasvilajien biologiasta ja seurannasta on koottu ja 
julkaistu myös ympäristöhallinnon hankkeissa, mm. luontodirektiivin kasvi- ja sel-
kärangattomien eläinlajien nykytilaa käsittelevän julkaisun (Ilmonen ym. 2001) sekä 
lajien uhanalaisuuden arviointien yhteydessä (mm. Ryttäri ja Kettunen 1997). Putki-
lokasvilajien viimeisimmän uhanalaisuuden arvioinnin (Rassi ym. 2001) perustelut 
on koottu julkaisuksi (Rautiainen ym. 2002). Upossarpion kasvupaikkojen nykytilaa 
on tarkistettu useina vuosina 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa ja lajin nykytilasta on 
tehty yhteenveto (Hägg ym. 2007).
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Yhdeksälle luontodirektiivin putkilokasville on aiemmin laadittu valtakunnallinen 
suojeluohjelma, jossa esitellään lajin biologiaa ja annetaan ehdotuksia kasvupaikkojen 
suojelun, hoidon ja seurannan järjestämiseksi (taulukko 27). Suojeluohjelmat on pää-
sääntöisesti laadittu jo yli 10 vuotta sitten. Siten kaikki niissä esitetyt tiedot ja toimet 
eivät ole enää nykytiedon mukaisia, vaan kaipaavat päivittämistä. 

Luontodirektiivin putkilokasvilajien nykytilan tuntemusta sekä kasvupaikkojen 
suojelua ja hoitoa ovat edistäneet monet kansalliset Life-Luonto-hankkeet vuosina 
1999−2006 (ks. oheinen tietolaatikko). Life-hankkeiden monista tavoitteista tässä esi-
tetään vain hankkeiden merkitys luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien 
suojelun ja seurannan kannalta.

Vaikka viime vuosina toteutetut hankkeet ja inventoinnit ovat tuottaneet huomat-
tavasti lisätietoja luontodirektiivin kasvilajeista, on monien lajien taksonomiassa, 
esiintymisessä, ekologiassa sekä kasvupaikkojen hoito- ja ennallistamistarpeessa vielä 
paljon selvitettävää. Näitä on käsitelty tarkemmin luvussa 3.1.5 (ks. myös taulukko 
30).

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien tuntemusta 
lisänneet Euroopan unionin Life-Luonto -hankkeet: 

Rahjan saaristoalueen suojelu.
Vuodet 1997-2001.
Luontodirektiivin kohdelajit: Upossarpio, nelilehtivesikuusi, ruijanesikko.
Vastuutaho: Länsi-Suomen ympäristökeskus.
Merkitys kohdelajeille: Tiedot kohdelajien, erityisesti  Rahjassa levinneisyytensä etelärajalla 
esiintyvän ruijanesikon, esiintymisestä alueella lisääntyivät merkittävästi. Rantaniittyjen 
hoidon vaikutusten seuraamiseksi kehitettiin myös lajien seurantamenetelmiä. 

Aapasuo-Life.
Vuodet 1997-2002
Luontodirektiivin kohdelajit: Lettorikko, tikankontti ja neidonkenkä.
Vastuutaho: Lapin ympäristökeskus.
Merkitys kohdelajeille: Lapin kolmion ja Pohjois-Pohjanmaan aapasoiden ennallistamisen 
yhteydessä toteutetuissa inventoinneissa kertyi tietoja kohdelajeista  
(Keränen & Myllynen 2002). 

Lehtipuuvaltaisten luonnonmetsien ja lehtojen suojelu ja hoito  
Pohjois-Savossa. 
Vuodet 1999-2003. 
Luontodirektiivin kohdelajit: tikankontti.
Vastuutaho: Pohjois-Savon ympäristökeskus.
Merkitys kohdelajeille: Lehtoja hoitamalla parannettiin tikankontin elinmahdollisuuksia ja 
seurannassa saatiin tietoa hoitotoimien vaikutuksista lajin biologiaan ja kasvupaikkavaati-
muksiin (Vainio 2002). 

Keski-Lapin Life.
Vuodet 2001-2005.
Luontodirektiivin kohdelajit: Lettorikko.
Vastuutaho: Lapin ympäristökeskus.
Merkitys kohdelajeille: Aapasoiden hoito- ja käyttösuunnitelmien pohjaksi toteutetuissa 
inventoinneissa löytyi runsaasti uusia luontodirektiivin putkilokasvi- (erityisesti lettorikon) ja 
sammallajien esiintymiä (Pääkkö 2004). Lettorikon tiedot on myöhemmin koottu  
Lettorikko-tikankontti-Lifen yhteydessä (Kulmala 2005).

Siikalahden arvokkaan lintujärven suojelu ja hoito.
Vuodet 2001-2003.
Luontodirektiivin kohdelajit: Hentonäkinruoho ja notkeanäkinruoho.
Vastuutaho: Metsähallitus.
Merkitys kohdelajeille: Avovesialueen lisäämiseksi tehtyjen ruoppausten seurauksena 
hentonäkinruoho runsastui selvästi. Vuonna 2002 alueelta löytyi uutena myös notkeanäkin-
ruoho. Kunnostuksen vaikutusten seurannan yhteydessä on seurattu näkinruohojen  
esiintymistä (Vauhkonen 2004, Wikholm 2002).
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Lettorikon ja tikankontin suojelu Pohjois-Suomessa. 
Vuodet 2001-2004. 
Luontodirektiivin kohdelajit: lettorikko ja tikankontti.
Vastuutaho: Metsähallitus.
Merkitys kohdelajeille: Inventointien sekä muutamissa kohteissa tehtyjen hoito- ja ennal-
listamistoimien vaikutusten tulokset kohdelajien populaatioihin on koottu raportteihin ja 
julkaisuihin (Jäkäläniemi 2005, Kulmala 2005, Laitinen 2006). Tunnettujen havaintopaikkojen 
määrä lisääntyi merkittävästi. Hoitokokeiden seurannassa saatiin arvokasta tietoa myös 
lajien biologiasta ja ekologisista vaatimuksista.

Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät.
Vuodet 2001-2005.
Luontodirektiivin kohdelajit: tikankontti, myyränporras.
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.
Merkitys kohdelajeille: Tikankontin lettoelinympäristöt ennallistettiin ojat tukkimalla. 
Seurannassa saatiin uutta tietoa kohdelajeista ja kehitettiin seurantamenetelmiä.

LIFE to KOLI - Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen.
Vuodet 2003-2006.
Luontodirektiivin kohdelajit: Neidonkenkä, tikankontti, myyränporras.
Vastuutaho: Metsäntutkimuslaitos.
Merkitys kohdelajeille: Tiedot myyränportaan esiintymisestä hankealueella parantuivat 
merkittävästi. Lehdoista poistettiin uhanalaisten ja direktiivilajien selviytymistä uhkaavat 
alikasvos- ja viljelykuuset.

Lintulahdet Life.
Vuodet 2003-2006.
Luontodirektiivin kohdelajit: Lietetatar, nelilehtivesikuusi.
Vastuutahot: Uudenmaan ympäristökeskus. 
Merkitys kohdelajeille: Kohdelajien kasvupaikat tarkistettiin ja havaittiin nelilehtivesikuusen 
hävinneen Haminan Lupinlahdelta ja siten koko Suomenlahdelta. Lietetattaren vaatimukset 
otetaan huomioon Haminan Kirkkojärven kunnostuksessa.

Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa.
Vuodet 2003-2007.
Luontodirektiivin kohdelajit: myyränporras.
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.
Merkitys kohdelajeille: Harvinaiset ja uhanalaiset lajit otetaan huomioon kohteiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmissa. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan, ja myyränportaan esiintymien 
seurantaa pyritään jatkamaan myös hankkeen jälkeen.

3.1.5   
Seurannan kehittäminen 

Seurannan tasot 
 
Putkilokasvilajien seurantaa voidaan toteuttaa eri tasoilla: laji-, populaatio- tai yksi-
lötasoisena. Luontodirektiivin edellyttämä seuranta on pääasiassa laji- ja populaa-
tiotasoista seurantaa, jossa pääpaino on lajin elinvoimaisuuden arvioimisessa sekä 
elinympäristön laadun seuraamisessa. Ennen seurannan aloittamista tulee tunnistaa 
seurattavan lajin säilymisen kannalta oleelliset elämänvaiheet, joita ovat yleensä 
taimet, nuoret yksilöt ja lisääntymiskykyiset (kukkivat ja siementävät) yksilöt. Myös 
elinympäristön laadun kannalta tärkeät prosessit, mm. taimien kehittymisen kannalta 
tärkeiden kasvittomien laikkujen syntymisen edellytykset, ja kasvupaikan lajien välis-
ten suhteiden tunnistaminen on tärkeää. Yksilötason seurannasta päätetään erikseen 
tapauskohtaisesti ja se toteutetaan tarvittaessa projektiluonteisena tutkimuksena.
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Lajitason seuranta on levinneisyydessä tapahtuvien pitkän aikavälin muutos-
ten seuraamista. EU:n alustavien ehdotusten (European Commission 2005) mukaan 
luontodirektiivin lajien seurannan tavoitteena on tarkastella populaatioiden kehitys-
suuntia esim. vuoden 1995 tilanteeseen ja kansallisesti määriteltyyn populaatiokoon 
tavoitetasoon verrattuna. Suomessa luontodirektiivin putkilokasvilajien seurannan 
tärkein tavoite on viime vuosina ollut selvittää lajien tämänhetkinen levinneisyys ja 
esiintymien nykytila (Ryttäri ym. 2001, Kemppainen ja Mäkelä 2002). Harvinaisimpien 
kasvien kaikkia populaatioita on jatkossa tarkoitus seurata. Muilla lajeilla luontaisen 
levinneisyysalueen säilyminen varmistetaan siten, että seurantaan valitaan kattavasti 
sekä lajin ydinalueen esiintymiä että ääriesiintymiä. Seurattavia kohteita on lajin ja 
kasvupaikkojen mukaan 20–40. Seurattavat kohteet määritellään lajikohtaisissa seu-
rantaohjelmissa. Seurattavien esiintymien lisäksi kootaan vähintään on/ei -tasoista 
tietoa mahdollisimman kattavasti myös muista populaatioista muiden inventointien 
ja hankkeiden, esimerkiksi lajien uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä.  

Populaatiotasoinen seuranta on pääasiassa uhanalaisten lajien maastolomakkeen 
mukaista maastossa tapahtuvaa seurantaa. Seurannassa kiinnitetään huomiota eri-
tyisesti kasvupaikan olosuhteiden ja populaation tilan ja muutosten kuvaamiseen. 
Kasvupaikalla ja populaatiossa tarkasteltavat muuttujat voivat vaihdella lajin ja kas-
vupaikan mukaan. Lajien seurannassa seurattava yksikkö on päätettävä lajikohtaises-
ti, sillä kasvutapa vaikuttaa yksilöiden rajaamiseen ja populaatiokoon arvioimiseen. 
Elinympäristökohtaiset suositukset populaatioissa seurattavista asioista esitellään 
myöhemmin tässä luvussa. Kunkin laji seurannassa huomioitavat asiat esitellään 
tarkemmin lajikohtaisissa seurantaohjelmissa. Putkilokasvilajien seurantamenetel-
miä on esitelty yksityiskohtaisesti aiemmin (Syrjänen ja Ryttäri 1998, Kemppainen 
ja Mäkelä 2002). 

Yksilötasoisen seurannan tarve arvioidaan alustavasti lajikohtaisesti seuranta-
ohjelmissa. Tarvittaessa voidaan aloittaa lajikohtaisia seuranta- ja hoitohankkeita 
esimerkiksi yleistasoisessa seurannassa havaitun taantumisen syiden selvittämiseksi 
ja tilanteen korjaamiseksi. Tällöin selvitetään esimerkiksi eri elämänvaiheessa olevi-
en yksilöiden kehitystä koealoilla tai tutkitaan erilaisten hoitotoimien vaikutuksia. 
Tiedot luontodirektiivin lajien biologiasta ja ekologiasta vaihtelevat tällä hetkellä 
suuresti. Tarkka yksilöseurantoihin perustuva tutkimustieto ei aina kuitenkaan anna 
lajien suojelutason arvioinnissa tarvittavia tietoja kasvupaikan tärkeistä prosesseis-
ta ja lajin säilymisen edellytyksistä. Nämä yksityiskohtaiset seurannat ovat myös 
hyvin työläitä, eikä niitä voida pitää pääsääntöisesti luontodirektiivin mukaiseen 
seurantaan kuuluvina. Yksilötasoinen tutkimuksellinen seuranta voidaan kytkeä 
esimerkiksi kasvupaikan hoito- ja ennallistamistoimien tai muiden erikseen rahoi-
tettavien hankkeiden yhteyteen. Jos populaatiotasoa tarkempi seuranta on kuitenkin 
mahdollista muiden hankkeiden yhteydessä, sitä voidaan suositella esimerkiksi li-
sääntymisbiologian ja kasvupaikkavaatimusten selvittämiseksi.

Seurannan priorisointi ja valmiudet
 
Luontodirektiivin putkilokasvilajit jakautuvat kolmeen hallinnolliseen priorisoin-
tiluokkaan (I–III). Priorisointikriteerit ja priorisointiluokkien muodostuminen on 
esitetty tarkemmin luvussa 1. Luokkaan I, jonka lajien seuranta on hallinnollisesta 
näkökulmasta katsottuna tärkeintä, kuuluu 13, luokkaan seitsemän ja luokkaan III 
yhdeksän lajia (taulukko 29). Ahvenanmaalla esiintyville kahdelle lajille ei ole tehty 
hallinnollista priorisointia. 

Luontodirektiivin putkilokasvilajeja tarkastellaan seuraavassa niiden seuranta-
valmiuden mukaisissa ryhmissä. Ryhmittelyn perusteista on kerrottu tarkemmin 
luvussa 1.3.1. 
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Lajeja, joita jo jossain määrin seurataan (ryhmä A) on direktiivin putkilokasvilajeis-
ta reilu kolmasosa, 12 lajia. Seurantavalmiusryhmät on esitelty jäljempänä taulukossa 
29. Lajeja, joita ei vielä seurata (ryhmä B), mutta joiden seuraamiseksi on olemassa 
sekä tiedollinen että käytännön valmius, on luontodirektiivin putkilokasvilajeista 
runsas puolet. Kaikkien putkilokasvilajien populaatioiden laajuuden ja runsauden 
seuraamiseen on ainakin karkealla tasolla olemassa riittävät menetelmät ja tarpeelli-
nen asiantuntemus, joten yhdenkään putkilokasvilajin ei katsottu kuuluvan ryhmään 
C. Lajeja, joiden seurantaan ei ole valmiuksia lajin esiintymisen tai biologian tunte-
muksen puutteellisuuden vuoksi (ryhmä D) on putkilokasvilajeista alle kymmenes-
osa (taulukko 29). Näin ollen putkilokasvilajien seurantavalmiuden kokonaistilanne 
on melko hyvä. 

Käytännössä raja erityisesti ryhmien A ja B välillä ei ole kovin yksiselitteinen. 
Pääsääntöisesti meneteltiin siten, että ne lajit, joiden levinneisyysalue on suppeahko 
ja joilla on vain vähän esiintymiä, otettiin ryhmään A. Näiden lajien kaikkia tai lähes 
kaikkia esiintymiä on seurattu säännöllisesti. Ryhmässä B taas on monia lajeja, jotka 
ovat levinneisyydeltään laaja-alaisia ja esiintymiä on suhteellisen paljon. Näiden 
lajien joitakin esiintymiä on myös seurattu säännöllisesti, mutta ei ole sovittu, mitkä 
kohteet tulevat seurantaan. Seurannan valtakunnallinen järjestäminen edellyttää 
lajikohtaista seurantaohjemaa, jossa määritellään seurattavat kohteet siten, että erilai-
set elinympäristöt, populaatiot ja uhat tulevat kattavasti huomioiduiksi. Pelkästään 
Ahvenanmaalla esiintyviä lajeja ei ole sijoitettu hallinnollisen priorisoinnin mukaisiin 
luokkiin, mutta ne on kuitenkin jaettu seurantavalmiuden mukaisiin ryhmiin. Put-
kilokasvilajien sijoittuminen seurantavalmiusryhmiin A, B ja D sekä hallinnollisiin 
priorisointiluokkiin I, II ja III on esitetty taulukossa 29. 

Jo seurannassa olevien lajien ryhmään (A) kuuluu pääsääntöisesti uhanalai-
simpia ja kiireellisintä seurantaa vaativia hallinnollisen priorisointiluokan I lajeja 
(taulukko 29). Kiireellisimpiä hoitotoimia vaativien lajien, kuten idänverijuuren ja 
hämeenkylmänkukan seurantaa ja hoitotoimien toteutusta on viime vuosina ohjattu 
ja kiirehditty. Ryhmän lajeilla on pääsääntöisesti vähän havaintopaikkoja, tikankont-
tia lukuun ottamatta kaikilla alle 40 ja useilla alle 10. Lajien kaikkia esiintymiä tullaan 
seuraamaan. Tikankontilla on muista A-ryhmän lajeista poiketen paljon havainto-
paikkoja, joista osaa on seurattu Viro-Suomi -luonnonsuojeluyhteistyöhankkeessa 
sekä Life-hankkeissa Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Suomessa. Tikan-
kontin eteläiset esiintymät tulevat kaikki seurantaan, mutta pohjoisista esiintymistä 
seurantaan valitaan otos. Kaikkien hallinnolliseen priorisointiluokkaan I sijoittuvien 
lajien intensiivinen seuraaminen on tärkeää populaatioiden pienuuden tai kasvupaik-
kojen erityisluonteen takia. Seurannassa tulee kiinnittää huomiota näiden niitty- ja 
kalliokasvien kasvupaikkojen säilymiseen aukkoisina. 

Priorisointiluokka II:n vaarantuneiksi luokiteltujen lapinhilpin ja tikankontin seu-
rannassa on kiinnitettävä erityistä huomiota kasvupaikkojen kosteusolosuhteisiin. 
Silmälläpidettävien, priorisointiluokkaan III kuuluvien tunturiarhon, idänkynsi-
mön (Draba cinerea) ja tuoksualvejuuren lähes kaikki esiintymät ovat suojelualueilla. 
Näiden suppea-alaisten lajien seuranta ja populaatiorakenteen selvittäminen ovat 
kuitenkin olleet mahdollisia osana Metsähallituksen vastuulajihanketta (taulukko 
28). Idänverijuurta, serpentiiniraunioista ja pahtahietaorvokkia lukuun ottamatta 
seurantavalmiusryhmän A lajit ovat Metsähallituksen valtakunnallisia vastuulajeja.

Seurantavalmiusryhmään B kuuluvien lajien esiintymiä (taulukko 29) ei vielä 
seurata järjestelmällisesti, mutta niiden seuranta on mahdollista aloittaa, kunhan 
käytännön järjestelyt on sovittu toimijoiden kesken. Näiden lajien tiedot ovat riittävät 
seurannan aloittamiseksi. Havaintopaikkojen määrä eri lajeilla vaihtelee muutamasta 
havaintopaikasta useisiin satoihin paikkoihin. Näkinruohojen ja sorsimoiden kaikkia 
esiintymiä ja lapinleinikin eteläisiä esiintymiä voidaan seurata, muiden lajien esiin-
tymistä valitaan seurantaan otos. 
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Kiireellisintä on aloittaa hallinnollisessa priorisointiluokassa I olevien uhanalaisten 
vesi- ja rantalajien sekä hämeenkylmänkukan seuranta. Priorisointiluokan II ja III 
lajeista on viime vuosina kertynyt paljon uutta tietoa alueellisissa inventoinneissa. 
Myös lajien seurantaan sopivia menetelmiä on testattu ja seitsemälle lajille on laadittu 
alustava lajikohtainen, valtakunnallinen seurantaohjelma (taulukko 27). Lettorikon, 
tundrasaran ja lapinleinikin seuranta on Metsähallituksen vastuulla (taulukko 28). 
Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa kiiltovalkun seurannan ja kasvupaikkojen 
mahdollisesti tarvitseman hoidon järjestämisestä.

Seurantavalmiusryhmään D kuuluvien lajien seurannan aloittaminen on ongel-
mallista joko tietojen epätarkkuuden ja puutteellisuuden takia (lapinkaura ja teodo-
rinpihlaja) tai taksonomisten epäselvyyksien takia (nelilehtivesikuusi) (taulukot 29 
ja 30). Lapinkaura on Metsähallituksen vastuulaji, ja teodorinpihlajan seurannasta 
vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus (taulukko 28). Lähivuosina pyritään edistä-
mään ryhmään D kuuluvien lajien puutteellisten tietojen täydentämiseen tähtääviä 
hankkeita.

Seurannan järjestämiseen vaikuttavia tekijöitä
 
Luontodirektiivin putkilokasvilajien seurantaan ja sen järjestämiseen vaikuttavat 
esimerkiksi lajin biologia, elinympäristö, uhkatekijät, esiintymien saavutettavuus ja 
käytettävissä olevat voimavarat (kuva 14). Pääsääntöisesti seuranta on suunniteltava 
laji- ja usein jopa kasvupaikkakohtaisesti. Joitakin yleisiä suosituksia seurannan to-
teuttamiseksi erilaisilla lajeilla ja erilaisilla kasvupaikoilla voidaan kuitenkin antaa.

Biologiaan liittyviä tekijöitä ovat muun muassa lajin elämänkierto sekä kasvu- ja 
lisääntymistapa. Yksivuotisten ja lyhytikäisten monivuotisten lajien kannanvaihtelut 
ovat usein huomattavat (taulukko 24). Niiden populaatioita on yleensä syytä seurata 
useammin kuin pitkäikäisten tai maaperän siemenpankissa pitkään säilyvien lajien 
populaatioita. Vuotuisesti vaihtelevien lajien seuranta voidaan järjestää esimerkiksi 
kolmena peräkkäisenä vuonna ja pitää seurantajaksojen välillä muutaman (kasvu-
paikan mukaan esimerkiksi 3-5) vuoden tauko. Tämä seurantamalli voi olla käyttö-
kelpoinen esimerkiksi yksivuotisten vedessä kasvavien näkinruohojen ja lietetattaren 
seurannassa, sillä näiden lajien kannanvaihteluihin vaikuttavat sääolojen lisäksi myös 
vedenpinnan vaihteluihin liittyvät tekijät. Myös lyhytikäisen pikkunoidanlukon 
esiintyminen on suuresti riippuvainen kasvupaikan kosteusolosuhteista.

Seurattava populaatiokoon yksikkö on sovittava yhteisesti, jotta eri kasvupaikkojen 
seurantatulokset olisivat vertailukelpoisia. Suvullisesti lisääntyvän kasvin seurattava 
yksikkö on mieluiten yksilö, ruusuke tai verso. Aina yksilöitä ei kuitenkaan voida 
luotettavasti erottaa, esimerkiksi kasvullisesti leviävillä kasveilla. Niiden seurattava 
yksikkö voi olla mätäs, verso tai kasvuston ala (ks. liite 3).

Seurattavan kasvin lisääntymistapa vaikuttaa paitsi menetelmän valintaan, myös 
seurannan intensiteettiin. Seurannassa tulee kiinnittää huomiota populaatioiden uu-
distumiseen lajille luonteenomaisella tavalla. Siemenellisesti säännönmukaisesti ja 
helposti lisääntyvän kasvin seurannassa tarkastellaan taimien vaatimien elinolojen 
säilymistä kasvupaikalla, esimerkiksi kilpailuttomien avoimien laikkujen esiintymis-
tä. Kasvullisesti leviävän kloonikasvin seuranta on kasvustolaikkujen laajuuden ja 
tiheyden muutosten seuraamista. 

Elinympäristön laatu ja vakaus sekä kasvupaikkaan kohdistuvat uhat vaikutta-
vat putkilokasvilajien seurannan intensiteettiin ja mahdollisesti tarvittaviin hoitotoi-
miin. Epävakailla tai muutoksille herkillä kasvupaikoilla esiintyviä sekä jatkuvasta 
hoidosta riippuvaisia putkilokasvilajeja seurataan tiheämmin kuin vakailla kasvupai-
koilla esiintyviä pitkäikäisiä kasveja. Seuranta tulee suhteuttaa muutosten arvioituun 
nopeuteen, jotka voivat olla kasvin ja kasvupaikan mukaan hitaita tai nopeita, syklisiä 
tai jatkuvia, ennustettavia tai arvaamattomia. 
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Pitkän aikavälin tavoitteena on pitää lajin suojelutaso suotuisana tai saavuttaa suo-
tuisa suojelutaso suojelu-, hoito- tai ennallistamistoimien avulla. Jos kasvin populaa-
tiot eivät ole elinvoimaisia, täytyisi kasvupaikkojen olosuhteita pyrkiä parantamaan 
hoidon tai ennallistamisen avulla. 

Lajien suojelutason arviointiin vaikuttavat populaatioiden elinvoimaisuuden 
lisäksi myös lajille sopivien elinympäristöjen määrä, laatu ja saavutettavuus lajin 
kannalta. Tämän vuoksi seurannan yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota lajille 
sopivien elinympäristölaikkujen määrään kasvupaikkojen lähellä ja laikkujen laadun 
säilymiseen.

Lajien esiintymien määrä vaikuttaa seurattavien kohteiden valintaan. Jos lajilla on 
vähän (< 40) esiintymiä, niitä kaikkia seurataan. Jos esiintymiä on enemmän, niistä 
valitaan säännölliseen seurantaan noin 40 kohdetta. Muiden esiintymien tila voidaan 
tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi lajien uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä. Koh-
teiden valinnassa otetaan huomioon esiintymien maantieteellinen jakautuminen, 
kasvupaikan laatu ja luonnontilaisuus, uhkatekijät, suojelutilanne, populaatioiden 
elinvoimaisuus ja muut tekijät, joita voivat olla mm. mahdollisuus yhdistää seuranta 
muihin hankkeisiin (kuva 14). Seurattavat kohteet esitellään lajikohtaisissa seuran-
taohjelmissa.

Seurannan toistoväliin vaikuttaa lajien hallinnollinen priorisointi, joka perustuu 
lajien asemaan luonnonsuojeluasetuksen uhanalaisissa lajeissa ja kansainvälisessä 
lainsäädännössä (ks. luku 1.3.2). Luontodirektiivin putkilokasvilajien sijoittuminen 
hallinnollisen tärkeysjärjestyksen mukaisiin luokkiin  on esitetty aiemmin tarkem-
min (Kemppainen ja Mäkelä 2002). Hallinnollisen tärkeysjärjestyksen priorisointi-
luokkaan I sijoittuvien lajien esiintymiä seurataan vuosittain tai vähintään kolmen 
vuoden välein. Priorisointiluokkaan II sijoittuvien kasvien populaatioita seurataan 
noin viiden vuoden välein. Luokkaan III sijoittuvia kasveja seurataan noin 10 vuo-
den välein. Tästä pääperiaatteesta poiketen esimerkiksi pitkäikäisiä, säännöllisesti 
ja useasti kukkivia kasveja voidaan kuitenkin seurata harvemmin. Yksivuotisten 
kasvien lisäksi eräät monivuotiset lajit, kuten kasvupaikoillaan oikullisesti esiintyvä 
pikkunoidanlukko ja kerrankukkiva, kukittuaan kuoleva pahtakeltto vaativat tiheää 
seurantaa. Myös maaperän siemenvaraston pitkäikäisyys vaikuttaa seurannan inten-
siteettiin ja hoitotoimien kiireellisyyteen. Kaikkien seurantaan valittujen kohteiden 
tarkastamista luontodirektiivin raportointijakson eli kuuden vuoden välein ei pidetä 
Suomessa tarkoituksenmukaisena, toisin kuin joissakin muissa Euroopan valtioissa 
(ks. osa I). 

Kuva 14. Seurattavien kohteiden valinnassa huomioon otettavat tekijät. 

Esiintymien maantieteellinen sijainti
- ääriesiintymät seurantaan
- päälevinneisyysalueelta valitaan otos
  populaatioista seurantaan
- populaation saavutettavuus otetaan
  huomioon

Uhkatekijät

Populaation koko ja elinvoimaisuus

Kasvupaikan laatu ja tila
- kasvupaikkatyyppi
- otos luonnontilaisilta ja muuttuneilta 
  kasvupaikoilta
- hoito- tai ennallistamistarve

Muita tekijöitä
- aiemmat hankkeet ja toteutetut seurannat
  (mm. Life-hankkeet)
- mahdollisuus yhdistää seuranta muihin
  projekteihin, esim. luontotyyppien seurantaan
- käytettävissä olevat voimavarat

Kasvupaikan suojelutilanne
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Seuranta-aika tulee valita tarkoituksenmukaisesti siten, että populaation tila voi-
daan luotettavimmin arvioida. Usein kukinta-aikana tehty seuranta antaa hyvän 
kuvan eri elämänvaiheessa olevien (taimien, nuorten ja lisääntymiskykyisten) yksi-
löiden esiintymisestä populaatiossa. Joillakin lajeilla siementaimia tai siementuoton 
onnistumista ei voida havainnoida kukkivien yksilöiden laskemisen yhteydessä. 
Seuranta-aika voi vaihdella maan eri osissa, myös kasvupaikkakohtaiset olosuhteet 
tulee ottaa huomioon.

Luontodirektiivin putkilokasvilajien käytännön seurannan ohjeistamiseksi laadi-
taan kullekin lajille lajikohtainen seurantaohjelma. Seurantaohjelma sisältää lajin 
yleisten tietojen lisäksi yhteenvedon lajin sekä sen populaatioiden ja elinympäristöjen 
tilanteesta Suomessa. Ohjelmassa esitellään seurattaviksi ehdotetut kohteet ja niiden 
seuraamisessa käytettävät menetelmät. Ohjelmassa esitetään myös ehdotuksia lajin 
vanhojen, tarkistettavien kasvupaikkojen nykytilan selvittämiseksi. Ohjelmiin voi-
daan myös liittää yksittäisiä paikkoja koskevia tarkempia ohjeita, esim. jos kohde 
liittyy johonkin muuhun hankkeeseen ja seuranta tai hoitotoimet voidaan toteuttaa 
sen yhteydessä. Seurantaohjelma laaditaan siten, että siinä toteutettavaksi esitettävä 
seuranta vastaa luontodirektiivin mukaisen seurannan vaatimuksiin ja että sen poh-
jalta saadaan riittävästi tietoa suojelutason arviointia ja EU:lle raportointia varten. 
Seurantaohjelmassa esimerkiksi esitetään kansallisesti sovitut lajin populaatioiden 
seurannassa ja raportoinnissa käytettävät populaatioiden kokoa kuvaavat yksiköt 
sekä elinympäristön laadun ja muutosten tarkastelussa tarvittavat muuttujat (Euro-
pean Commission 2006).

Tähän mennessä luonnos seurantaohjelmaa varten tai vastaavanlainen seuran-
taohje on laadittu 18 lajille (taulukko 27). Seurantaohjelmat pyritään laatimaan tai 
alustavat ohjelmat päivittämään myöhemmin. Seurantaohjelman laatimisesta vastaa 
lajin valtakunnallinen vastuutaho (ks. taulukko 28). Ohjelmaa täydennetään ja korja-
taan tarvittaessa seurannan perusteella saatujen tietojen mukaan. Seurantaohjelmat 
ovat kaikkien seurannassa mukana olevien tahojen käytettävissä ympäristöhallinnon 
Extranet Livelink –ryhmätyöalueella "Putkilokasviseurannat".

Suojeluohjelmat Seurantaohjelman luonnos olemassa Seurantaohjelma 
laaditaan  
myöhemmin

Ahvenanmaan 
maakuntahallitus 
järjestää seurannan

idänverijuuri  
(Kemppainen ym. 1993),
pahtakeltto (Jäkäläniemi 1991),
perämerenmaruna  
(Nummela-Salo & Salo 1997),
pohjanailakki  
(Jäkäläniemi 1990),
pohjansorsimo (Siira 1992),
rönsysorsimo (Markkola ym. 
1989, Nevalainen 2006),
serpentiiniraunioinen  
(Pykälä 1991),
tikankontti (Erävuori 1998),
upossarpio (Savela 1991,  
Tikkanen 1999)

hajuheinä (Mäkelä 2005),
hämeenkylmänkukka (Kalliovirta 2003),
idänkynsimö (Jäkäläniemi 2003c), 
idänverijuuri (Kemppainen 2004a),
laaksoarho (Kemppainen 2002),
lapinhilpi (Eeronheimo 2004),
lettorikko* (Jäkäläniemi 2001b,  
Kulmala 2001; Paalamo & Kulmala 2002), 
lietetatar (Kemppainen & Mäkelä 2004),
myyränporras (Mäkelä 2003),
neidonkenkä (Mäkelä 2004),
nelilehtivesikuusi (Kemppainen 2004b),
pahtahietaorvokki (Kauhanen 2002),
pahtakeltto (Jäkäläniemi 2003b), 
perämerenmaruna  
(Koskela & Virnes 2006),
pohjanailakki (Jäkäläniemi 2003d),
tikankontti* (Jäkäläniemi 2001a, Kulmala 
2001, Paalamo & Kulmala 2002),
tundrasara (Tynys 2002),
tunturiarho (Jäkäläniemi 2003a)

hentonäkinruoho,
lapinkaura,
lapinleinikki,
notkeanäkinruoho,
pikkunoidanlukko,
pohjansorsimo,
ruijanesikko,
rönsysorsimo,
serpentiiniraunioinen,
tuoksualvejuuri,
upossarpio

kiiltovalkku,
teodorinpihlaja

9 lajia 18 lajia 11 lajia 2 lajia

Taulukko 27. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasveille laaditut lajikohtaiset suojeluohjelmat ja seurantaohjelmaluon-
nokset sekä vielä valmisteltavat seurantaohjelmat. Tähdellä (*) merkityille lajeille on laadittu ohjeet Life-hankkeen seurantoja  
ja inventointeja varten. 
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Seurannassa mitattaviksi ehdotettavat lajikohtaiset laji- ja ympäristötunnukset 
sekä muita lajien seurannassa huomioon otettavia seikkoja esitetään liitteessä 3. 
Mitattavia lajitunnuksia ovat mm. kasvustojen laajuus ja pinta-ala, verso- tai yksilö-
määrä sekä siementuotto. Lajitunnukset on valittu siten, että niiden avulla voidaan 
arvioida lajien populaatiokokoa sekä populaatioiden rakennetta ja toimintaa. Nämä 
ovat tekijöitä, joita tarvitaan arvioitaessa lajien suojelutasoa. Arvioitavien ympäris-
tötunnusten avulla voidaan tarkastella lajien elinympäristöjen saatavuutta ja laatua 
lajien kannalta. Ympäristötunnuksia ovat mm. kasvillisuustyyppi, puusto, kenttä- ja 
pohjakerroksen lajit, valtalajit ja kilpailevat lajit, tehdyt hoitotoimenpiteet ja niiden 
vaikutusten arviointi sekä sopivan elinympäristön laajuus. Lajien seurannan tulee 
vastata luontodirektiivin velvoittaman lajien tilan (suojelutason) arviointiin (Euro-
pean Commission 2006, ks. myös osa I).

Kunkin lajin seurannan valtakunnallinen vastuu on ympäristöhallinnossa sovittu 
pääsääntöisesti sille taholle, jonka hallinnoimilla alueilla kyseistä kasvia esiintyy 
eniten. Lajin valtakunnallinen vastuutaho tarkoittaa sitä, että vastuuorganisaatiolla 
on lajin tiedonkeruun, tallennuksen, seurannan ja hoidon järjestämisen ja ohjaamisen 
sekä tietojen analysoinnin ja raportoinnin vastuu koko maassa. 

Metsähallituksella on valtakunnallinen vastuu 14 lajista (taulukko 28). Metsä-
hallituksen vastuulajien seurannoista laaditaan yhteenvedot vuoden 2007 loppuun 
mennessä. Metsäntutkimuslaitoksella on ollut valtakunnallinen vastuu Enontekiöllä 
esiintyvän pahtahietaorvokin seurannasta. Suomen ympäristökeskuksella yksin tai 
yhdessä alueellisten ympäristökeskusten kanssa on valtakunnallinen päävastuu 14 
lajin seurannasta. Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa kiiltovalkun ja teodorin-
pihlajan seurannasta. 

Seurannan suunnittelussa otetaan huomioon muissa EU-maissa luontodirektiivin 
lajien seurantaa varten tehdyt ehdotukset ja suunnitelmat. Ruotsissa putkilokasvila-
jien seuranta käynnistetään ja toteutetaan alueittain vuonna 2004 alkaneen mittavan 
nykytilan selvityksen valmistuttua. Kunkin lajin populaatioiden määrälle ja popu-
laatioiden yksilömäärälle tullaan esittämään tietty tavoitetaso, johon populaatioi-
den kehitystä tullaan vertaamaan seuraavissa raportoinneissa (Abenius ym. 2005). 
Tavoitetason saavuttaminen edellyttää hoito- ja ennallistamistoimien järjestämistä ja 
niiden vaikutusten seuraamista.

SYKE Metsähallitus Metsäntutkimuslaitos Ahvenanmaan  
maakuntahallitus

hajuheinä,
hentonäkinruoho,
hämeenkylmänkukka,
idänverijuuri, 
laaksoarho,
lietetatar,
myyränporras, 
nelilehtivesikuusi,
notkeanäkinruoho,
pohjansorsimo, 
ruijanesikko,
rönsysorsimo,
sepentiiniraunioinen,  
upossarpio

idänkynsimö (P),
lapinhilpi (L),
lapinkaura (L),
lapinleinikki (L),
lettorikko (L),
neidonkenkä (L),
pahtakeltto (P),
perämerenmaruna (P),
pikkunoidanlukko (E),
pohjanailakki (P),
tikankontti (P),
tundrasara (L),
tunturiarho (P),
tuoksualvejuuri (L)

pahtahietaorvokki kiitovalkku,
teodorinpihlaja

14 lajia 14 lajia 1 laji 2 lajia

Taulukko 28. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien seurannan valtakunnalliset vastuutahot  
(ks. myös liite 1). Metsähallituksen vastuulajien jälkeen on sulkeissa ko. lajin seurannasta vastaava luonto-
palvelualue (L = Lappi, P = Pohjanmaa, E = Etelä-Suomi). 
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Jatkossa luontodirektiivin putkilokasvilajien biologian selvittämiseen, kasvupaik-
kojen suojeluun ja hoitoon sekä seurantaan liittyvä yhteistyö lähialueiden, etenkin 
Ruotsin kanssa on tärkeää. Suomella ja Ruotsilla on 23 yhteistä luontodirektiivin 
putkilokasvilajia. Monet Perämeren pohjukassa tai tuntureilla esiintyvät lajit muo-
dostavat yhtenäisen levinneisyysalueen, jonka sisällä myös kasvupaikat ovat usein 
samankaltaisia Suomessa ja Ruotsissa. Näiden lajien populaatioiden seuranta on 
tarkoituksenmukaista suunnitella yhdessä ja toteuttaa samoin periaattein. Tämä on 
tärkeää tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Suomella ja Virolla on 8 yhteistä luontodirektiivin putkilokasvia. Näitä ovat ha-
juheinä, hämeenkylmänkukka, idänverijuuri, kiiltovalkku, laaksoarho, lettorikko, 
notkeanäkinruoho ja tikankontti. Idänverijuuren, hämeenkylmänkukan ja tikankon-
tin seurantojen tuloksia molemmissa maissa on esitelty aiemmin (Ryttäri ym. 2003). 
Yhteistyön jatkamisesta on myös sovittu.

Seurannassa kerättävät esiintymien ja havaintopaikkojen paikkatiedot tallennetaan 
ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään. Yksityiskohtaisemmat kasvupaikka-
kohtaiset seurantatiedot (taulukot, tekstitiedostot, kuvat jne.) viedään ympäristö-
hallinnon Livelinkin Putkilokasviseurannat -ryhmätyöalueelle. Eliölajit-järjestelmää 
pyritään kehittämään siten, että se toimisi paremmin seurantatiedon keräämisessä ja 
arvioimisessa raportointia varten.

Eri elinympäristöjen lajien seuranta
 
Luontodirektiivin putkilokasvilajien seuranta on luontevinta suunnitella erikseen 
eri elinympäristöjen lajeille. Elinympäristö ja sen laatu vaikuttavat mm. kasvipopu-
laatioiden elinvoimaisuuteen. Tämän vuoksi elinympäristön rakenteen ja toiminnan 
seuraaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa lajille soveltuvien elinympäristöjen 
olemassaolo ja jatkuvuus. Luontodirektiivin putkilokasvilajien kasvupaikat edustavat 
karkeasti neljää pääelinympäristöryhmää, jotka ovat avoimet niittymäiset kasvupai-
kat, vedet ja rannat, metsät ja suot sekä kalliot ja tunturit (taulukko 29). 

Lajit on sijoitettu eri elinympäristöryhmiin sen mukaisesti, mikä elinympäristö 
on tärkein seurannan kannalta. Avoimiin niittymäisiin kasvupaikkoihin on sijoitettu 
perinneympäristöjen piennarniityillä kasvavan idänverijuuren lisäksi kolme Itämeren 
niitty- ja hiekkarantojen kasvia, jotka ovat perämerenmaruna, pikkunoidanlukko 
ja ruijanesikko (vrt. Rassi ym. 2001). Vesikasveihin on tässä sijoitettu rantaluhtalaji 
pohjansorsimo, jonka populaatiodynamiikka toimii parhaiten rantaluhdan avoimilla 
ulapanpuoleisilla kasvupaikoilla, sekä järvien ja jokien tulvarantojen kasvi lietetatar, 
joka kasvaa tavallisimmin luhdan avovesiallikoissa. Rantalehtojen kasviksi uhan-
alaisuuden arvioinnissa luokiteltu laaksoarho on sijoitettu tässä rantakasviksi, koska 
sen elinympäristön seurannassa jokiuoman läheisyys on tärkeämpi tekijä kuin ranta-
puusto. Teodorinpihlaja on puuna sijoitettu tässä julkaisussa metsälajien joukkoon, 
vaikka sen elinympäristöksi voinevat sopia myös piennarniityt. Lähteikkölajiksi 
uhanalaisuustarkastelussa sijoitettu lapinhilpi on tässä suokasvien joukossa, koska 
sen kasvupaikat ovat enemmän suon kuin lähteen luonteisia. Kallio- ja tunturikas-
vit on käsitelty tässä yhtenä ryhmänä, sillä kaikkien näiden lajien elinympäristössä 
kivipinnalla on tärkeä merkitys.

Eri elinympäristöjen putkilokasvilajien biologisia ominaisuuksia on esitetty taulu-
kossa 24 ja populaatioiden ja kasvupaikkojen seurannassa tarkasteltavat muuttujat 
liitteessä 3. 

Kaikki neljä avointen niittymäisten kasvupaikkojen kasvia, idänverijuuri, perä-
merenmaruna, pikkunoidanlukko ja ruijanesikko sijoittuvat uhanalaisuutensa takia 
korkealle hallinnollisessa priorisoinnissa (taulukko 29). Näiden lajien joko pienten ja 
erillisten tai voimakkaasti taantuneiden populaatioiden säilyminen edellyttää kiireel-
lisiä hoitotoimia, jotta kasvupaikat säilyisivät avoimina ja matalakasvuisina. Idänveri-
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Seurannan  
valmiusryhmä

Hallinnollinen
priorisointi

Avoimet  
niittymäiset  
kasvupaikat

Vedet  ja rannat Metsät ja suot Kalliot  ja tunturit

A
(12 lajia, 39 %)

I idänverijuuri,
perämerenmaruna,
pikkunoidanlukko

pahtahietaorvokki, 
pahtakeltto,
pohjanailakki,
serpentiiniraunioinen

II lapinhilpi,
tikankontti

III idänkynsimö, 
tunturiarho, 
tuoksualvejuuri

B
(15 lajia, 48 %)

I hentonäkinruoho, 
notkeanäkinruoho, 
pohjansorsimo,
rönsysorsimo,
upossarpio

hämeenkylmänkukka

II ruijanesikko laaksoarho neidonkenkä,
lettorikko

III lietetatar hajuheinä, 
lapinleinikki, 
myyränporras

tundrasara

D
(2 lajia, 6,5 %)

I

II nelilehtivesikuusi

III lapinkaura

Ahvenanmaa (2 lajia, 6,5 %) kiiltovalkku, 
teodorinpihlaja

Taulukko 29. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien ryhmittely kasvupaikan mukaan. Lajit on ryhmitelty myös 
seurannan valmiusryhmiin (A, B, D) ja hallinnollisen priorisoinnin mukaisiin luokkiin (I, II, III).

juurta lukuun ottamatta luontodirektiivin niittykasvit ovat Itämeren rantaniittyjen 
kasveja. Suurimpia uhkia ovat laidunnuksen loppumisesta aiheutuva umpeenkasvu 
ja vesien rehevöitymisestä johtuva rantaniittyjen ruovikoituminen. Perämerenmaru-
nan ainoaa puhtaana pidettyä populaatiota saattaa uhata risteytyminen kilpailulli-
sesti voimakkaamman ketomarunan kanssa. 

Niittykasveja on seurattu viime vuosina säännöllisesti ja niiden kaikkia esiin-
tymiä seurataan pääsääntöisesti myös jatkossa. Ruijanesikon levinneisyysalue on 
laajempi kuin muilla niittylajeilla ja sillä on myös muita enemmän esiintymiä, joista 
seurantaan valitaan otos. Ruijanesikon seurantaan sopivia menetelmiä on testattu 
vuosina 2004−2006. Idänverijuuren ja ruijanesikon kasvupaikkoja on hoidettu viime 
vuosikymmeninä, ja myös alustavia tuloksia hoidon vaikutuksista on saatu (mm. 
Rautiainen ym. 2004, 2006). 

Vedessä ja rannoilla kasvaa kaikkiaan yhdeksän liitteiden II ja IV putkilokasvila-
jia (taulukko 29). Vedessä kasvavat upossarpio, pohjansorsimo, notkeanäkinruoho, 
hentonäkinruoho, lietetatar ja nelilehtivesikuusi, kärsivät vesien rehevöitymisestä 
johtuvasta umpeenkasvusta, erityisesti ruovikoitumisesta, ja pohjien liiallisesta lietty-
misestä. Suurin osa vesikasveista kuuluu uhanalaisuutensa ja voimakkaan taantumi-
sensa takia hallinnollisen tärkeysjärjestyksen ensimmäiseen luokkaan. Näkinruoho-
jen ja pohjansorsimon kaikkia esiintymisalueita voidaan seurata, muista vesikasveista 
seurantaan valitaan kattava otos erilaisia kasvupaikkoja ja populaatioita. 
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Kansallisesti vaarantuneeksi luokiteltu upossarpio on Suomen ainoa luontodirek-
tiivin mukaan ensisijaisesti suojeltava putkilokasvi (merkitty tähdellä liitteeseen II). 
Ruotsissa lajille on laadittu kansallinen suojeluohjelma vuonna 2005 (Jacobson 2005), 
jonka perusteella parhaillaan suunnitellaan kasvupaikkojen hoitotoimia. Suomessa 
esiintymiä on inventoitu viime vuosina (mm. Juntunen 2004a), ja lajin nykytilasta ja 
hoitotarpeista on laadittu yhteenveto (Hägg ym. 2007).

Pohjansorsimokasvustot sijaitsevat pääosin rantaluhdan ja avoveden rajalla. Lajia 
tavataan myös melko kuivissa rantaluhdan osissa, joissa populaatiot ovat kuitenkin 
vaarassa hävitä muiden kasvien kilpailun takia (Rautiainen 2006). Lajille on laadittu 
Ruotsissa kansallinen suojeluohjelma vuonna 2005 (Långström 2005), jonka perusteel-
la parhaillaan suunnitellaan kasvupaikkojen hoitotoimia. Suomessa osaa kasvustoista 
on hoidettu 1990-luvulla (Siira 2006a) ja hoitokokeiden vaikutuksia lajin lisääntymis-
menestykseen on selvitetty myöhemmin (Rautiainen ym. 2004, 2006). 

Nelilehtivesikuusta uhkaa erityisesti risteytyminen lamparevesikuusen kanssa, 
ja sekapopulaatioista nelilehtivesikuusi on jo väistymässä. Esiintymisalueilla on sel-
vitettävä nelilehtivesikuusen, lamparevesikuusen (Hippuris vulgaris), ja risteymän, 
rannikkovesikuusen (H. x. lanceolata), esiintyminen ja osuudet populaatiossa. Myös 
kasvin nykytilassa ja populaatiodynamiikassa on selvitettävää. Laajoja puhtaita kas-
vustoja lienee enää vain Hailuodossa. Risteytymisen lisäksi uhkana on avointen 
alueiden sulkeutuminen, esim. rantojen ruovikoituminen ja allikoiden umpeenkasvu, 
umpeenkasvua lisäävä rehevöityminen, mutta myös rantarakentaminen. Nykytilan 
selvityksen jälkeen seurantaan valitaan noin 40 esiintymää, joita seurataan 5 vuoden 
välein. Laidunnuksen ja muun tarvittavan hoidon jatkuminen tulee turvata mahdol-
lisuuksien mukaan. Lajin kokonaistilanne selvitetään seuraavan kerran uhanalaisuu-
den tarkastelun yhteydessä. 

Näkinruohojen ja lietetattaren esiintymisessä ja ekologisissa vaatimuksissa on vielä 
selvitettävää ennen järjestelmällisen seurannan aloittamista. Näkinruohojärviä on vii-
me vuosina inventoitu (mm. Puhakainen 2004), hoitotoimien vaikutuksia Siikalahden 
Natura-alueella oleviin populaatioihin on seurattu osana Life-hanketta (Vauhkonen 
2002, 2004, 2005, Wikholm 2002) ja myös sukeltamalla tapahtuvaa seurantaa on alus-
tavasti kokeiltu (Issakainen 2003). Lietetattaren esiintymiä on inventoitu sekä Oulun 
seudulla että Lapissa (mm. Juntunen 2003b, Juntunen 2004c).

Rantakasvit, joita ovat laaksoarho, lapinkaura ja rönsysorsimo tarvitsevat elinym-
päristöikseen tulvan ja jääeroosion muovaamia suhteellisen avoimia rantoja. Jokivar-
silla ja Pohjanlahden rannoilla kasvavat rantakasvit vaativat, että kasvupaikkojen 
luontainen dynamiikka toimii. Ne ovat vaarassa hävitä, jos luontainen dynamiikka 
häiriintyy esimerkiksi säännöstelyn, rakentamisen tai muun rannan tai jokiuomien 
luonnontilaa muuttavan toiminnan takia. Kaikkia rönsysorsimon kasvupaikkoja tu-
lee seurata. Laaksoarhon ja lapinkauran seurantaan valitaan kattava otos erilaisia 
ranta-alueita, joilla seurataan populaatioiden luontaista dynamiikkaa. Laaksoarho on 
osoittautunut viime vuosien inventointien (Heinonen 2002, Juntunen 2003a, 2004b, 
Saikkonen 2003) perusteella aiemmin luultua runsaammaksi ja sitkeämmäksi säily-
jäksi pensoittuneissa rantametsissä. Lapinkauraa esiintyy ainoastaan Enontekiöllä 
Lätäsenon ja Könkämäenon varsilla. Ennen varsinaisen seurannan aloittamista tulee 
jokivarret inventoida järjestelmällisesti. Ruotsin esiintymiä on inventoitu kesällä 
2006. Suomessa on tehty alustavat selvitykset lajin esiintymisestä Könkämäenon 
(Jäkäläniemi 2002) ja Lätäsenon (Keränen ym. 2001) varrelta, ja niitä on täydennetty 
kesällä 2006 sekä Könkämäenolla että Lätäsenolla toteutetuilla inventoinneilla (Tynys 
2006). Suolamaiden umpeutuminen uhkaa rönsysorsimon kasvupaikkoja. Näillä 
paikoilla on viime vuosina kokeiltu erilaisia hoitotoimia (mm. Rautiainen ym. 2004, 
2006, Siira 2006b).

Luontodirektiivin putkilokasvilajeista metsä- ja suokasveja on yhteensä 10 (tau-
lukko 29). Lähes kaikki seitsemän metsäkasvia kuuluvat hallinnollisiin priorisointi-
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luokkiin II ja III. Teodorinpihlajaa lukuun ottamatta metsäkasveilla on suhteellisen 
paljon esiintymiä, joista seurantaan on valittava edustava otos erilaisia populaatioita 
erilaisilta kasvupaikoilta, myös talousmetsistä. 

Metsäkasveista ensimmäiseen priorisointiluokkaan kuuluva hämeenkylmänkukka 
vaatii kasvupaikoikseen suhteellisen avoimia, kuivahkoja harjumetsiä, joissa poh-
jakerros ei ole liian tiheä, jotta laji pääsee uudistumaan. Monet sen kasvupaikoista 
kaipaavat hoitoa. Hoidon jälkeen populaatioiden tilaa on seurattava. Hämeenkyl-
mänkukan tilaa on seurattu Suomessa 1960-luvulta lähtien (Uotila 2006).

Pihapiireissä ja metsänreunoissa kasvavan teodorinpihlajan kasvupaikkavaati-
muksista on toistaiseksi vain vähän tietoa. Viiden muun metsäkasvin, tikankontin, 
neidonkengän, hajuheinän, myyränportaan ja lapinleinikin säilyminen edellyttää 
kosteiden puronvarsi- ja kallionaluslehtojen sekä korpien kosteusolosuhteiden säi-
lymistä. Monet näiden lajien kasvupaikoista ovat metsälakikohteita. 

Tikankontilla ja neidonkengällä on ydinalueillaan runsaasti elinvoimaisia esiinty-
miä. Molempien lajien ääriesiintymät ovat kuitenkin niukkoja ja niiden säännöllinen 
seuranta on välttämätöntä. Hajuheinästä ja myyränportaasta on viime vuosina kerty-
nyt paljon uutta tietoa alueellisissa inventoinneissa. Joitakin populaatioita on myös 
seurattu (mm. Nieminen ja Eisto 2006b). Lajit esiintyvät usein samoissa kohteissa, 
kosteissa ja kivikkoisissa puronvarsilehdoissa. Molempien lajien seurantaan sopivia 
menetelmiä on testattu kesinä 2003-2004. Useiden suojelualueiden ulkopuolelle jää-
vien kasvupaikkojen säilyttäminen on mahdollista metsälain nojalla. Lapinleinikillä 
on runsaasti esiintymiä Pohjois-Lapissa, mutta eteläiset esiintymät ovat uhanalaisia 
korpien ojitusten takia. Tiedot lapinleinikin nykytilasta ovat lisääntyneet huomatta-
vasti viime vuosina, kun tietoja on järjestelmällisesti koottu. Lapinleinikin kaikkia 
eteläisiä esiintymiä on seurattava, pohjoisista seurantaan valitaan otos. 

Kolme pääasiassa soilla esiintyvää lajia, lapinhilpi, lettorikko ja kiiltovalkku edel-
lyttävät kasvupaikkojensa kosteus- ja ravinneolosuhteiden säilymistä. Kaikkia kiilto-
valkun ja lapinhilpin populaatioita voidaan seurata. Aiemmin luultua runsaammaksi 
osoittautuneen lettorikon populaatioista seurantaan valitaan kattava otos. Suokasvien 
seurannassa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota kasvupaikkojen kosteusolosuh-
teisiin. Life-hankkeessa kootun tiedon pohjalta voidaan aloittaa ainakin joidenkin 
lettorikkoesiintymien seuranta. Muutamia lettorikon esiintymiä on myös ennallistettu 
ja seurattu Life-hankkeen yhteydessä. 

Kallio- ja tunturikasvien säilyminen edellyttää niiden kasvupaikkojen kosteus- ja 
varjostusolosuhteiden säilymistä. Kalliokasveja uhkaa myös kuluminen ja toisaalta 
esimerkiksi ilmansaasteista johtuva rehevöityminen ja heinittyminen. Serpentiini-
raunioista saattaa uhata myös kaivostoiminta. Ilmaston lämpeneminen voi uhata 
tulevaisuudessa tunturikasveja. 

Kahdeksasta kallio- ja tunturikasvista (taulukko 29) neljä, serpentiiniraunioinen, 
pahtakeltto, pohjanailakki ja pahtahietaorvokki, kuuluvat hallinnolliseen tärkeys-
järjestysluokkaan I uhanalaisuutensa tai kansainvälisen asemansa takia, ja niiden 
intensiivinen seuranta on tarpeen. Serpentiiniraunioisen kaikkia populaatioita on 
seurattu viime vuosina (mm. Nieminen ja Eisto 2006a, Vainio 2004, 2005). Pahtakelttoa 
ja pohjanailakkia on seurattu osana Metsähallituksen vastuulajihanketta (Jäkäläniemi 
2003b ja 2003d). Metsäntutkimuslaitos on seurannut pahtahietaorvokin esiintymiä. 
Muiden kallio- ja tunturikasvien, tunturiarhon, idänkynsimön, tuoksualvejuuren ja 
tundrasaran seuranta voi olla vähemmän intensiivistä, esimerkiksi uhanalaisuuden 
tarkastelun yhteydessä tapahtuvaa kasvupaikkojen ja populaatioiden tilan arvioi-
mista. Metsähallitus on seurannut tuoksualvejuuren populaatioita osana vastuulaji-
hanketta (Vuomajoki 2004).
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Tutkimus- ja selvitystarpeet
 
Putkilokasvien nykytila ja biologiaa tunnetaan varsin hyvin. Joidenkin luontodirektii-
vin putkilokasvilajien seurannan aloittaminen edellyttää kuitenkin niiden nykytilan 
selvittämistä ja suojelutason saavuttaminen kasvupaikkojen hoito- tai ennallistamis-
toimia (taulukko 30). 

Perämerenmarunan ja nelilehtivesikuusen esiintyminen tunnetaan nykyisin melko 
hyvin. Näiden lajien taksonomiassa on kuitenkin edelleen selvitettävää (taulukko 
30). Perämerenmarunan ainoa puhtaana pidetty esiintymä on Perämeren kansallis-
puistossa. Pitkin Perämeren pohjukan rannikkoa on lukuisia muita luonnontilaisen 
kaltaisia esiintymiä, joissa lajin arvellaan olevan risteytynyt ketomarunan (Artemisia 
campestris) kanssa. Esiintymien puhtauden selvittämiseksi tarvitaan tutkimusta. Myös 
ainoassa puhtaana pidetyssä esiintymässä on viime vuosina havaittu ketomarunan 
kaltaisia yksilöitä. 

Nelilehtivesikuusen taksonomisen aseman ja populaatioiden "puhtauden" selvittä-
minen olisi tärkeää ennen seurannan aloittamista. Nelilehtivesikuusella on Ruotsissa 
vain kaksi puhdasta populaatiota, jotka ovat satelliitteja Suomen esiintymistä. Nämä 
puhtaat kasvustot ovat saarten ympäröimillä avoimilla maankohoamisrannoilla, jotka 
muistuttavat Hailuodon kasvupaikkoja. Muut Ruotsin populaatiot ovat pieniä seka-
populaatioita, joissa nelilehtivesikuusen ja lamparevesikuusen risteymä rannikko-
vesikuusi  on vallannut kasvupaikat. Todennäköisesti monet Suomen länsirannikon 
umpeenkasvavista sisäsaariston populaatioista ovat myös sekapopulaatioita, joissa 
nelilehtivesikuusen tulevaisuus ei ole turvattu. Tässä julkaisussa ovat mukana kaikki 
Eliölajit-tietojärjestelmään tallennetut havaintopaikat, vaikka osalla paikoista esiintyy 
todennäköisesti ainoastaan rannikkovesikuusta.

Nelilehtivesikuusen ja lapinkauran elinympäristövaatimuksia ja luontaista dyna-
miikkaa kasvupaikoilla tulee selvittää. Yksivuotisten näkinruohojen ja lietetattaren 
biologia ja vuotuisten vaihteluiden syiden selvittäminen on tärkeää tarkoituksenmu-
kaisen seurannan järjestämiseksi (taulukko 30).

Teodorinpihlaja katsottiin aiemmin eri lajiksi (Sorbus teodori) kuin laajemmalla 
levinneisyysalueella esiintyvä Sorbus meinichii. Nykyisin taksonien katsotaan kuu-
luvan samaan lajiin ja nimenä on käytössä vanhempi nimi S. meinichii (Bolstad ja 
Salvesen 1999). Lajin suomalainen nimi on Suomen Biologian Seura Vanamon nimis-
tötoimikunnan mukaan kaunopihlaja. Koska Ahvenanmaan populaatiot saattavat 
muodostaa lajin sisällä erillisen paikallisen kannan eikä meillä esiinny muita lajin 
rotuja, käytämme luontodirektiivissä mukana olevasta taksonista tässä edelleen ni-
meä teodorinpihlaja. Sen, samoin kuin seitsemän muun taulukossa 30 mainitun lajin 
populaatioiden nykytilaa tulee selvittää. Teodorinpihlajan kaikki tunnetut esiintymät 
ovat Natura 2000 -kohteita.

Taksonomisen 
tutkimuksen tarve

Ekologisen 
tutkimuksen tarve

Kasvupaikkojen 
hoitotarve

Kasvupaikkojen 
ennallistamistarve

Esiintymisen  
selvittämistarve

nelilehtivesikuusi,
perämerenmaruna 

hentonäkinruoho, 
lapinkaura,
lietetatar,
nelilehtivesikuusi,
notkeanäkinruoho

hentonäkinruoho, 
hämeenkylmänkukka, 
idänverijuuri,
lettorikko,
notkeanäkinruoho,
pikkunoidanlukko, 
pohjansorsimo,
ruijanesikko,
rönsysorsimo,
tikankontti,
upossarpio

hajuheinä,
kiiltovalkku, 
lettorikko,
myyränporras,
tikankontti

hentonäkinruoho, 
lapinkaura,
lapinleinikki,
lietetatar,
nelilehtivesikuusi, 
notkeanäkinruoho,
teodorinpihlaja,
tundrasara

Taulukko 30. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvilajien tärkeimmät tutkimus-, hoito- ja  
ennallistamistarpeet.
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3.1.6  
Seurantaehdotukset

Putkilokasvilajeille tässä raportissa esitettävät seurantaehdotukset ovat alustavia 
ja yleisluonteisia. Yksityiskohtaiset suositukset kunkin lajin seurannan toteuttami-
seksi käytännössä esitetään myöhemmin laadittavissa lajikohtaisissa seurantaoh-
jelmissa. Seuranta tulee suunnitella siten, että se palvelee kansallisia tarpeita, mm. 
uhanalaisuuden arviointia. Toteuttamisesta tulee sopia yhdessä kaikkien toimijoiden 
kanssa. 

Putkilokasvilajien seuranta on yleensä populaatiotasoista seurantaa. Kasvupai-
koilla kerätään uhanalaisten lajien maastolomakkeelle tiedot lajin populaatiosta ja 
elinympäristöstä. Seurattavat populaatiokoon yksiköt päätetään lajikohtaisesti.

Elinympäristökohtaiset ehdotukset:
• Avoimia elinympäristöjä vaativien niittykasvien tärkeimpiä seurattavia 

ympäristötunnuksia ovat mm. umpeenkasvukehityksen tarkastelu, lajien 
uudistumisen kannalta tärkeän paljaan maanpinnan esiintyminen sekä hoito-
toimien vaikutusten ja hoitotarpeen arvioiminen. Niittykasvien seuranta tulee 
kytkeä kiinteäksi osaksi niiden kasvupaikkojen hoidon vaikutusten seurantaa. 

• Vedessä kasvavien upossarpion, pohjansorsimon, lietetattaren ja nelilehti-
vesikuusen levinneisyysalue ulottuu Perämeren pohjukassa yhtäjaksoisena 
Suomesta Ruotsin puolelle. Näiden lajien seurannasta ja hoidosta tulee sopia 
yhdessä Ruotsin kanssa. Kaikki vesikasvit kärsivät esimerkiksi rehevöitymi-
sestä aiheutuvasta kasvupaikkojen umpeenkasvusta, jonka kehitystä on tar-
kasteltava seurannan yhteydessä. Lyhytikäisten upossarpion ja näkinruohojen 
populaatioiden vuotuisia vaihteluita tulee seurata. Vesikasvien kasvupaikoilla 
arvioitavia ympäristötunnuksia ovat mm. veden ja pohjan laatu sekä veden-
pinnan korkeusvaihtelut, umpeenkasvukehitys sekä tarvittavien hoitotoimien 
arvioiminen. Rantakasvien seurannassa tarkastellaan mm. populaatioiden 
sijoittumista suhteessa rantaviivaan ja keskivedenkorkeuteen, rannan avoi-
muutta, ekspositiota ja eroosiota sekä arvioidaan hoitotarvetta. Lapinkauran 
Könkämäenon esiintymien seurannasta tulee sopia yhdessä Ruotsin kanssa, 
sillä ilmeisen lyhytikäisiä esiintymiä on molemmilla puolilla rajajokea. Vesi- ja 
rantakasvien seuranta tulee pyrkiä yhdistämään maankohoamisrantojen ja 
niiden luontotyyppien sekä hoidon vaikutusten seurantaan. 

• Metsälajien kasvupaikoilla seurataan erityisesti puustotunnuksia, kuten 
puuston ikää, latvuspeittävyyttä ja puulajisuhteita, pensaskerroksen koostu-
musta ja maaperää sekä kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuutta. Metsänhoi-
totoimien vaikutuksia lajien populaatioihin tulee seurata ja elinympäristön 
sopivuutta lajeille esimerkiksi hakkuiden jälkeen tulee arvioida. Ojituksen 
kuivattavaa vaikutusta tulee seurata ja hoitotarvetta tarkastella joidenkin 
metsälajien kasvupaikoilla, mutta erityisen tärkeää se on suokasveilla. Kos-
teusvaikutusten lisäksi suokasvien kasvupaikoilla seurattavia ympäristötun-
nuksia ovat mm. ravinteisuus, lähteisyys ja puusto. 

• Monet kallio- ja tunturikasvit kasvavat avoimilla paikoilla, joiden umpeen-
kasvukehitystä ja lajien uudistumisen kannalta tärkeän paljaan maanpinnan 
saatavuutta tulee seurata. Muita seurattavia ympäristötunnuksia ovat mm. 
kallion ekspositio ja kosteusolot sekä kulumisen tai eroosion vaikutukset. 

• Kasvupaikoilla tehtävien hoito- ja ennallistamistoimien suunnittelun yh-
teydessä tulisi miettiä, kuinka kasvupaikoilla esiintyvien luontodirektiivin 
lajien ja luontotyyppien seuranta voitaisiin yhdistää hoitotoimien vaikutusten 
seuraamiseen.
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Putkilokasveilla seurantaa voidaan toteuttaa lähes hallinnollisen priorisointiluo-
kituksen mukaisesti, koska se ei poikkea merkittävästi luonnontieteellisin perustein 
suunniteltavan seurannan tärkeysjärjestyksestä. Ensimmäiseen hallinnolliseen prio-
risointiluokkaan sijoittuneiden lajien seuranta on kiireellisintä ja intensiivisintä. Kol-
manteen priorisointiluokkaan sijoittuneiden lajien seuranta voidaan ainakin osittain 
korvata uhanalaisuuden tarkastelun yhteydessä tehtävällä lajien nykytilan selvityk-
sellä. Seurannan suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon mm. uhkatekijät ja 
kasvupaikkakohtaiset erot.

Lajien seurantavalmiuksia tulee parantaa. Seurannassa jo olevien lajien seurantaa 
tulee jatkaa. Seuranta tulee jatkossa toteuttaa laadittavien tai päivitettävien seuranta-
ohjelmien mukaisesti. Seuranta sellaisilla lajeilla, joita ei vielä seurata, mutta joiden 
seurantaan on hyvät valmiudet, tulee käynnistää. Lajien, joiden seurantaan ei vielä 
ole valmiuksia, tiedolliset ongelmat tulee pikaisesti selvittää.  

Ennen seurannan aloittamista on toteutettava tarvittavat selvitykset. Peräme-
renmarunan, nelilehtivesikuusen ja teodorinpihlajan taksonomiaa tulee selvittää. 
Nelilehtivesikuusen seurattavista esiintymistä osan tulee olla puhtaita ja osassa tulee 
esiintyä myös risteymää rannikkovesikuusta ja/tai lamparevesikuusta risteymän 
kilpailumerkityksen selvittämiseksi. Nelilehtivesikuusen ja lapinkauran elinympä-
ristövaatimukset ja luontainen dynamiikka kasvupaikoilla tulee selvittää. Samoin 
yksivuotisten lietetattaren ja näkinruohojen biologiassa ja vuotuisten vaihteluiden 
syissä on selvitettävää. Upoksissa kasvavien näkinruohojen seurantamenetelmiä 
tulee kehittää. Vanhojen, tarkasti ilmoitettujen esiintymien nykytila tulee tarkistaa.

Seurannan suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä kansalliset tarpeet että EU:lle 
raportoinnin vaatimukset. Seurannan suunnittelussa tehdään yhteistyötä lähialuei-
den, boreaalisella alueella Ruotsin ja Baltian maiden ja alpiinisella alueella Ruotsin 
kanssa.

Seurantatiedot tallennetaan ympäristöhallinnon uhanalaisten ja muiden seurat-
tavien lajien Eliölajit-tietojärjestelmään, jota kehitetään vastaamaan paremmin luon-
todirektiivin seurannan tarpeita.

3.2  
Sammalet
Luontodirektiivin liitteessä II on mainittu 13 Suomessa esiintyvää sammallajia, joista 
11 on lehti- ja kaksi maksasammalta (liite 1, osa I liite 2). Lajeista kuusi on ollut liit-
teessä Euroopan unionin perustamisesta alkaen. Euroopan unionin neuvosto hyväk-
syi Suomen ja Ruotsin ehdotuksesta liitteeseen seitsemän uutta boreaalisen alueen 
sammallajia syksyllä 1997, kun maat liittyivät EU:hun (Ilmonen ym. 2001). Liitteessä 
IV ei ole lainkaan sammalia. Hävinneeksi luultua ja uudelleen Suomesta löytynyttä 
kourukinnassammalta (Scapania carinthiaca) lukuun ottamatta sammallajit ovat mu-
kana Suomen referenssilajiluetteloissa (osa I, liite 2). 

Sammallajien nimistö on tässä raportissa Suomen sammalet -julkaisun (Ulvinen 
ym. 2002) mukainen. Luontodirektiivin liitteissä käytetyt nimet on esitetty osan I 
liitteessä 2. 

3.2.1  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa lainsäädännössä

Luontodirektiivin sammallajeista lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan 11 lajia on 
uhanalaisia. Uhanalaisista lajeista äärimmäisen uhanalaisia (CR) on yksi laji, erittäin 
uhanalaisia (EN) seitsemän lajia ja vaarantuneita (VU) kolme lajia. Silmälläpidettä-
viä (NT) on kaksi lajia (liite 1) (Rassi ym. 2001). Niistä isotorasammal (Cynodontium 



277Suomen ympäristö  14 | 2008

suecicum) on alueellisesti uhanalainen koko levinneisyysalueellaan (uhanalaisuus-
arvioinnin seitsemällä osa-alueella) ja idänlehväsammal (Plagiomnium drummondii) 
osassa Pohjois-Karjalaa (Ulvinen ym. 2002).

Luonnonsuojeluasetuksen (913/2005) mukaan 11 lajia on uhanalaisia ja niistä 
kahdeksan on lisäksi erityisesti suojeltavia lajeja (liite 1). Kahdeksan lajia kuuluu 
Bernin sopimuksen (Euroopan neuvosto 1998) tiukasti suojeltuihin lajeihin, ja nämä 
ovat kourukinnassammalta lukuun ottamatta myös Manner-Suomessa rauhoitet-
tuja. Korpihohtosammalta (Herzogiella turfacea) lukuun ottamatta Ahvenanmaalla 
tavatut sammallajit ovat rauhoitettuja ja erityisesti suojeltuja (särskilt skyddsvärda) 
(Landskapsförordning 3/2002) (liite 1).

Uhanalaisten lajien toisen seurantatoimikunnan (Rassi ym. 2001) mukaan Suomella 
on vastuu kymmenen luontodirektiivin sammallajin kannan säilymisestä Euroopassa 
(liite 1). Kansainvälisiksi vastuulajeiksi nimettiin ne lajit, joiden Euroopan kannasta 
Suomessa on vähintään noin 10−20 %. Lapinpahtasammalta (Orthothecium lappo‑
nicum) ei ole löydetty muualta kuin Fennoskandiasta ja isotorasammal tunnetaan 
Fennoskandian lisäksi vain Uralin pohjoisosista (Hedenäs 1988, Syrjänen 2002). Idän-
lehväsammalta ei tunneta muista EU-maista (Fagerstén 2002). Suomella on erityinen 
vastuu myös monista havumetsävyöhykkeen pienialaisilla luontotyypeillä (esim. 
rehevät korvet, letot) esiintyvistä lajeista. Eräät mantereiset ja itäiset lajit ovat meillä 
levinneisyytensä äärirajoilla, esimerkiksi korpihohtosammal, idänlehväsammal ja 
lapinsirppisammal (Hamatocaulis lapponicus) (Syrjänen 2002).

3.2.2  
Biologia, elinympäristöt ja uhkatekijät

Biologialtaan sammalet eroavat toisistaan. Sammalilla ei ole juuria, vaan ne ottavat 
kosteutta ja ravinteita suoraan sadevedestä ja valumasta ja ovat siten herkkiä ympä-
ristön muutoksille, erityisesti kuivumiselle. Sammallajit lisääntyvät usein kasvulli-
sesti verson haaroista ja voivat muodostaa laajoja yhtenäisiä kasvustoja (klooneja). 
Sammalten kyky uudistua verson kappaleista on erinomainen ja usein tärkein tapa 
lisääntyä. Suvullisten itiöiden lisäksi monet sammallajit lisääntyvät myös suvutto-
masti itujyvästen avulla (Laaka-Lindberg 2002). 

Luontodirektiivin liitteen II sammallajeista yhdeksän on kaksikotisia ja neljä yk-
sikotisia (taulukko 31). Lahopuun sisällä elävän lahokaviosammalen (Buxbaumia 
viridis) voi havaita vain itiöpesäkkeellisenä, jolloin se on helposti tunnistettavissa. 
Sen sijaan hitupihtisammalella (Cephalozia macounii), kourukinnassammalella ja la-
pinpahtasammalella ei ole koskaan tavattu itiöpesäkkeitä ja hiuskoukkusammalella 
(Dichelyma capillaceum) ja katkokynsisammalellakin (Dicranum viride) ne ovat erittäin 
harvinaisia.

Liitteen II sammallajit poikkeavat toisistaan myös kasvutavaltaan (taulukko 31). 
Idänlehväsammal kasvaa yleensä muiden sammallajien seassa. Lapinsirppisammal 
ja kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) voivat kasvaa joko niukkoina muiden 
sammallajien seassa tai muodostaa isoja yhtenäisiä kasvustoja. Hitupihtisammal, 
isotorasammal, hiuskoukkusammal, isonuijasammal (Meesia longiseta), lapinpahta-
sammal ja kourukinnassammal kasvavat tavallisesti tuppaina tai pienehköinä kas-
vustolaikkuina.

Sammalten populaatioiden koosta ja elinvoimaisuudesta, samoin kuin popu-
laatiobiologiasta on vain vähän tietoja. Vain yksittäisiä sammalpopulaatioita on seu-
rattu. Esimerkiksi eräässä katkokynsisammalen esiintymässä yksilömäärä ja lajin 
asuttamien runkojen määrä väheni kuuden vuoden seurantajakson aikana lehdon 
kuusettumisen takia (Syrjänen 2002). 
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Taulukko 31. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien biologia (pääosin S. Anttilan ja K. Syrjäsen mukaan).

Lajin nimi Kasvutapa ja  
lisääntymisbiologia

Kasvupaikka Kasvualusta

Buxbaumia viridis,  
lahokaviosammal

Havaittavissa vain pesäkkeellisenä. 
Pioneerilaji. 2-kotinen, hyvin pienet 
itiöt.

Suojaisat, kosteat ja varjoisat 
kuusikot lehtomaisilla kankailla 
ja lehdoissa.

Havulahopuu, eritysesti  
lahokannot, voi joskus kasvaa 
turpeella

Cephalozia macounii,  
hitupihtisammal

Muiden lahopuusammalten seassa 
tai pieninä laikkuina. 2-kotinen. 
Itiöpesäkkeitä ei ole tavattu lain-
kaan. Lisääntynee vain kasvullisesti: 
heikko leviämiskyky.

Vanhat kangasmetsät ja kor-
vet. Vaati metsä- ja lahopuu-
jatkumon.

Lahoava puu, erityisesti kaa-
tuneet järeät kosteat rungot

Cynodontium suecicum,  
isotorasammal

Kasvaa tuppaina. 2-kotinen,  
Tuottaa itiöpesäkkeitä säännölli-
sesti ja leviää pienikokoisten itiöi-
den avulla.

Varjoisa tai puolivarjoisa 
kalliojyrkänne havumetsässä, 
vaatii tasaista kosteutta.

Silikaattikalliot

Dichelyma capillaceum,  
hiuskoukkusammal

Muutaman neliödesimetrin laikkui-
na. 2-kotinen, itiöpesäkkeet erit-
täin harvinaisia. Leviää  
versonkappaeista.

Karujen ja keskiravinteisten 
järvien, purojen ja jokien ran-
nat vedenkorkeuden vaihtelu-
alueella. Seisovassa tai hitaasti 
virtaavassa vedessä.

Ajoittain veden alla olevat 
kalliot, kivet ja puiden tai 
pensaiden tyvet, juurakot 
sekä veteen pudonneet 
oksat. Harvoin kokonaan 
vedenalaisena

Dicranum viride,  
katkokynsisammal

2-kotinen, itiöpesäkkeitä tavattu 
vain kerran Euroopassa, leviää 
lehtikappaleista.

Jalopuumetsät, lehdot Vanhat lehmuksen tai tam-
men, joskus muiden lehtipui-
den rungot, harvoin kivet tai 
kalliot

Encalypta mutica,  
pohjankellosammal

1-kotinen, itiöpesäkkeet tavallisia, 
itiöt melko kookkaita.

Avoimet kalkkipitoiset maat. 
Jyrkänteillä, kalkkikallioseinä-
mien hyllyillä, joskus kalkkipi-
toisilla tunturikankailla maalla. 

Kalkkipitoinen maa, kalkki-
kallio

Hamatocaulis lapponicus, 
lapinsirppisammal

Pitkäikäinen. Muodostaa isoja kas-
vustoja tai kasvaa niukkana muiden 
sammallajien seassa. 2-kotinen, 
harvoin itiöpesäkkeellinen, itiöt 
ovat pieniä. Levinnee pääasiassa 
versonkappaleiden avulla. 

Märät ja mesotrofiset pinnat, 
usein sulamis- tai tulvavesialu-
eet tai lähteiset nevat ja letot, 
pienten järvien ja lampien 
rantapalteiden vedessä.

Pohjois-Suomessa aapasoi-
den rimmissä, Etelä-Suomes-
sa pikkujärvissä ja lammissa 
vedessä. Joskus upoksissa.

Hamatocaulis vernicosus 
(Drepanocladus vernicosus), 
kiiltosirppisammal

Muodostaa jopa kymmenien  
neliömetrien yhtenäisiä kasvustoja, 
mutta esiintyy myös yksittäisin 
versoin muiden sammalten seassa. 
2-kotinen, itiöpesäkkeet harvinai-
sia, itiöt pieniä. 

Lähteiköissä, lähdevaikuttei-
silla soilla, letoilla, etenkin 
ruostelähteisillä koivuletoilla, 
joskus luhtarannoilla.

Väli- ja rimpipinnoilla

Herzogiella turfacea,  
korpihohtosammal

Muodostaa pienialaisia ohuita peit-
toja. 1-kotinen ja tuottaa yleisesti 
itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat pieniä ja 
ilmeisen helposti leviäviä.

Varjoisat kosteat lehdot, 
korvet ja puronvarret, joskus 
kallioiden tyvionkaloissa.

Lahopuulla, kannoilla ja kos-
tealla turpeella

Meesia longiseta,  
isonuijasammal

Yleensä pieninä tuppaina. Mätästä-
vä. Jokseenkin pitkäikäinen.  
1-kotinen ja tuottaa yleisesti itiö-
pesäkkeitä. Itiöt ovat melko kook-
kaita ja ilmeisen tehottomia pitkän 
matkan levinnässä.

Letot ja nevat, etenkin ravin-
teiset ja lähteiset, myös soistu-
villa lettoisilla rannoilla.

Väli- ja rimpipinnoilla, usein 
paljastuneella turpeella. 
Tarvitsee kilpailusta vapaita 
valoisia lettopintoja uudistu-
akseen. Lähteisyys on tärkeä 
avointa suokasvillisuutta 
ylläpitävä tekijä.

Orthothecium lapponicum, 
lapinpahtasammal

Tiheinä pienehköinä laikkuina. 
Ilmeisesti pitkäikäinen. 2-kotinen, 
itiöpesäkkeitä ei ole koskaan tavat-
tu. Levinnee lehtien tai versonkap-
paleiden avulla.

Tuntureiden kosteat kalkki-
kalliot

Kalkkikallio
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Lajin nimi Kasvutapa ja  
lisääntymisbiologia

Kasvupaikka Kasvualusta

Plagiomnium drummondii, 
idänlehväsammal

Kasvaa usein niukanpuoleisena 
muiden sammalten (läh. metsä-
lehväsammalen) seassa. 1-kotinen, 
melko usein itiöpesäkkeitä. Hennot 
pesäkkeenperät katkeavat usein 
ennen itiöiden kypsymistä, mikä 
aiheuttaa lisääntymisongelmia.

Kalkkivaikutteiset kosteat ja 
varjoiset vanhat kuusikkoiset 
tuoreet kankaat ja lehdot sekä 
puronvarret

Maalla, joskus lahopuulla, 
puun juurilla tai kivillä, har-
voin kallioseinämillä

Scapania carinthiaca  
(Scapania massalongi),  
kourukinnassammal

Lahosukkession alkuvaiheen mak-
sasammal. Pieninä erillisinä kasvus-
tolaikkuina tai toisten sammalten 
seassa. 2-kaksikotinen, mutta itiö-
pesäkkeitä ei ole havaittu. Pienet 
itujyväset ovat tavallisia ja lienevät 
lajin tärkein levintämekanismi.

Vaatii kosteaa pienilmastoa ja 
esiintyy usein metsäpurojen 
vieressä.

Kuoreton lahopuu.

Elinympäristöiltään luontodirektiivin sammalet ovat pääosin metsäisten ja sois-
ten ympäristöjen lajeja. Vanhojen ja kosteiden lehto- ja kangasmetsien lajeja ovat 
lahokaviosammal, isotorasammal, katkokynsisammal, korpihohtosammal ja idän-
lehväsammal (taulukot 31 ja 32). Idänlehväsammal on maamme metsäsammallajeis-
ta vaateliain ja se kasvaa vain kalkkivaikutteisissa vanhoissa lehdoissa (Fagerstén 
2002). Hitupihtisammal ja kourukinnassammal kasvavat korvissa, mutta koska suo-
jaava puusto ja lahopuujatkumo ovat niiden elinympäristössä seurannan kannalta 
tärkeämpiä tekijöitä kuin suon turvealusta tai vesitase, niin nämä lajit on taulu-
kossa 32 sijoitettu metsälajien joukkoon. Katkokynsisammalta tavataan eteläisissä 
jalopuulehdoissa. Lapinsirppisammal, kiiltosirppisammal ja isonuijasammal ovat 
vaateliaita letto- ja lähteikkölajeja. Luontodirektiivin sammalissa ei ole varsinaisia 
vesisammalia. Hiuskoukkusammal kasvaa vesirajassa ja voi olla ajoittain veden alla 
koskissa, joissa ja puroissa, mutta myös lapinsirppisammal saattaa kasvaa vedessä 
ja mm. kourukinnassammal ja idänlehväsammal hyötyvät purojen läheisyydestä. 
Pohjankellosammal (Encalypta mutica) kasvaa kalkkikallioilla, kuten myös tunturilaji 
lapinpahtasammal. 

Kasvualusta Elinympäristö

Metsä Kallio Tunturi Suo

Lahopuu lahokaviosammal,
hitupihtisammal, 
korpihohtosammal, 
kourukinnassammal

Puiden rungot, 
tyvet ja oksat

katkokynsisammal, 
hiuskoukkusammal

Maa idänlehväsammal

Kivi / kallio isotorasammal pohjankellosammal lapinpahtasammal

Turve isonuijasammal, 
kiiltosirppisammal, 
lapinsirppisammal

Taulukko 32. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien kasvualustat ja pääelinympäristöt.
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Elinympäristön lisäksi sammallajien esiintymiseen vaikuttaa kasvualustan laa-
tu ja riittävyys kasvupaikalla. Lahopuiden rungoilla kasvavat lahokaviosammal, 
hitupihtisammal, korpihohtosammal ja kourukinnassammal (taulukko 32). Näiden 
lajien populaatioiden elinvoimaisuus edellyttää lahopuujatkumoa kasvupaikoilla. 
Katkokynsisammal kasvaa isojen elävien lehtipuiden rungoilla epifyyttinä. Kallio-
seinämillä ja -jyrkänteillä kasvaa harvinaisten kalkkilajien pohjankellosammalen ja 
lapinpahtasammalen lisäksi isotorasammal, joka vaatii kasvupaikan suojaisuutta, 
pienilmaston kosteutta ja ajoittaista valuvesivaikutusta, ja on siten herkkä esimerkiksi 
avohakkuiden aiheuttamalle kuivumiselle. Suolajit (lapinpahtasammal, kiiltosirppi-
sammal ja isonuijasammal) kasvavat turpeella ja hiuskoukkusammal kasvaa veden 
alla olevilla puiden rungoilla, oksilla ja tyvillä.

Monet luontodirektiivin sammallajit ovat ekologialtaan vaateliaita ja niitä pide-
tään tärkeitä luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta osoittavina lajeina. Monet 
kasvavat metsälain suojelemissa elinympäristöissä. Tällaisia vaateliaita lajeja ovat 
esimerkiksi silmälläpidettävä idänlehväsammal, jonka esiintymiä voi vielä löytyä 
mm. rehevistä lehdoista tai muista metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöis-
tä (taulukko 33). Idänlehväsammalen lisäksi katkokynsisammal esiintyy metsälain 
tarkoittamissa rehevissä lehtolaikuissa. Isotorasammalelle saattaa löytyä vielä uu-
sia kasvupaikkoja kalliojyrkänteiltä. Puronvarsilla viihtyvät kourukinnassammal, 
hitupihtisammal, hiuskoukkusammal sekä korpihohtosammal, jota tavataan myös 
rantaluhdilla. Pienissä metsälammissa kasvavat hiuskoukkusammal ja lapinsirppi-
sammal. Lapinsirppisammalen ja kiiltosirppisammalen eteläiset kasvupaikat ovat 
usein metsälain tarkoittamia Lapin läänin eteläpuoleisia lettoja. 

Luonnonsuojelulain suojelluilla luontotyypeillä luontodirektiivin sammalia voi 
esiintyä tervaleppäkorvissa ja jalopuulehdoissa, joista edellä mainitulla tavataan 
korpihohtosammalta ja jälkimmäisellä lahokaviosammalta ja katkokynsisammalta 
(taulukko 33). Vesilain mukainen Lapin eteläpuolisten pienten lampien ja järvien 
suojelu edistää lapinsirppisammalen elinympäristöjen säilymistä. Useat purot ovat 
vesilain tarkoittamia luonnontilaisina säilytettäviä uomia ja siten niissä esiintyvillä 
lajeilla on periaatteessa myös vesilain tuoma suoja. 

Luontodirektiivin luontotyypeistä direktiivin sammalia esiintyy jalopuumetsissä, 
luonnonmetsissä, vanhoissa tammimetsissä ja lehdoissa, tulvametsissä, letoilla, aapa-
soilla, puustoisilla soilla sekä vaihettumis- ja rantasoilla, kalkki- ja silikaattikallioilla, 
tuntureiden vyörysoraikoissa ja lohkareikoissa sekä pikkujoissa ja puroissa (taulukko 
33). Luontodirektiivin sammallajien seurannan yhteydet direktiivin luontotyyppien 
seurantaan esitetään luvussa V.

Uhkatekijöistä merkittävimpiä ovat metsälajeja uhkaavat metsänhoitotoimet, eri-
tyisesti metsien puulajisuhteiden muutokset ja lahoavan puuaineksen väheneminen 
metsistä (Rassi ym. 2001). Lehtolajeja, etenkin katkokynsisammalta uhkaa kasvupaik-
kojen kuusettuminen ja vesakoituminen. Vesilajeja uhkaa vesi- ym. rakentaminen ja 
suolajeja ojitusten seurauksena tapahtuvat muutokset soiden vesitasapainossa ja kas-
vupaikkojen kuivuminen. Kalliojyrkänteillä ja muilla äärevillä kasvupaikoilla, kuten 
kivillä ja puiden rungoilla kasvavia lajeja uhkaavat pienilmaston kosteusolosuhteiden 
muutokset esimerkiksi kasvupaikan lähellä tehtyjen hakkuiden takia. Monet maalla 
kasvavat lajit ovat kuitenkin sopeutuneet ajoittaiseen kuivahtamiseen. Pohjankel-
losammalta uhkaa avointen kalkkiympäristöjen umpeenkasvu. Harvinaisimmat lajit 
ovat uhanalaisia myös kannan pienuuden takia. 

Elinympäristöjen hoito ja ennallistaminen on tärkeää laadukkaiden kasvupaik-
kojen turvaamiseksi ja palauttamiseksi. Metsänhoitotoimin voidaan edistää lehtipuul-
la elävien sammallajien elinmahdollisuuksia huolehtimalla metsiköiden sopivista 
puulajisuhteista. Lehtoja on hoidettu kuusta vähentämällä ja lahopuuta lisäämällä. 
Lettojen, lähteiden ja purojen ennallistaminen ja vesitasapainon palauttaminen luon-
taiseksi on ensiarvoisen tärkeää lettosammalten suojelemiseksi. Ojitukset ja muut 
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Taulukko 33. Luontodirektiivin luontotyypit, luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit, metsälain erityisen tärkeät 
elinympäristöt sekä vesilakikohteet, joissa luontodirektiivin liitteen II sammallajit voivat esiintyä.

Laji Luontodirektiivin 
luontotyyppi
(*=ensisijaisesti  
suojeltava)

Luonnonsuojelu-
lain luontotyyppi

Metsälain erityisen  
tärkeä elinympäristö

Vesilakikohde

Buxbaumia viridis
lahokaviosammal

luonnonmetsät*,
lehdot

luontaisesti synty-
neet, merkittäviltä 
osin jaloista lehti-
puista koostuvat 
metsiköt

  

Cephalozia macounii
hitupihtisammal

luonnonmetsät*,
puustoiset suot

 lähteiden, purojen ja pysy-
vän vedenjuoksu-uoman 
muodostavien norojen 
välittömät lähiympäristöt

luonnontilaiset  
uomat

Cynodontium suecicum  
isotorasammal

silikaattikalliot  jyrkänteet ja niiden välittö-
mät alusmetsät

 

Dichelyma capillaceum  
hiuskoukkusammal

pikkujoet ja purot, 
humuspitoiset järvet ja 
lammet, tulvametsät *

 lähteiden, purojen ja pysy-
vän vedenjuoksu-uoman 
muodostavien norojen 
välittömät lähiympäristöt;
pienten metsälampien välit-
tömät lähiympäristöt 

luonnontilaiset  
uomat

Dicranum viride
katkokynsisammal

jalopuumetsät*, lehdot, 
vanhat tammimetsät

luontaisesti synty-
neet, merkittäviltä 
osin jaloista lehti-
puista koostuvat 
metsiköt

rehevät lehtolaikut  

Encalypta mutica
pohjankellosammal

kalkkikalliot, tuntureiden 
vyörysoraikot ja  
lohkareikot

   

Hamatocaulis lapponicus 
lapinsirppisammal

aapasuot*,  
vaihettumissuot ja  
rantasuot, 
humuspitoiset järvet ja 
lammet, letot

 Lapin läänin eteläpuolella 
sijaitsevat letot;
pienten metsälampien välit-
tömät lähiympäristöt 

pienten lampien 
välittömät  
lähiympäristöt

Hamatocaulis vernicosus 
kiiltosirppisammal

letot, aapasuot*,
lähteet ja lähdesuot

 Lapin läänin eteläpuolella 
sijaitsevat letot

luonnontilaiset  
lähteet

Herzogiella turfacea
korpihohtosammal

puustoiset suot*  
(alatyyppi korvet),
lehdot, luonnonmetsät*, 
metsäluhdat*

tervaleppäkorvet rantaluhdat; 
lähteiden, purojen ja pysy-
vän vedenjuoksu-uoman 
muodostavien norojen 
välittömät lähiympäristöt

luonnontilaiset  
uomat

Meesia longiseta
isonuijasammal

letot, lähteet ja lähdesuot  Lapin läänin eteläpuolella 
sijaitsevat letot

 

Orthothecium lapponicum
lapinpahtasammal

Kalkkikalliot    

Plagiomnium drummondii
idänlehväsammal

lehdot, luonnonmetsät*  rehevät lehtolaikut  

Scapania carinthiaca
kourukinnassammal

pikkujoet ja purot, 
puustoiset suot*

 lähteiden, purojen ja pysy-
vän vedenjuoksu-uoman 
muodostavien norojen 
välittömät lähiympäristöt

luonnontilaiset  
uomat
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pohjaveden tasoon vaikuttavat toimet ovat hävittäneet esimerkiksi kiiltosirppisam-
malen, korpihohtosammalen ja isonuijasammalen esiintymiä pienialaisilta Etelä- ja 
Keski-Suomen suojelualueilta. Metsähallitus suunnittelee ja toteuttaa ennallistamis-
toimia valtion hallinnassa olevilla suojelualueilla.

3.2.3   
Alueellinen esiintyminen ja suojelutilanne

Luontodirektiivin liitteen II sammallajien nykyistä esiintymistä tarkasteltiin ympä-
ristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmässä olevien havaintopaikkojen pohjalta. Tar-
kasteluun otettiin mukaan kaikki järjestelmään tallennetut nykyiset havaintopaikat, 
joista tarkasteltava laji on löydetty vuonna 1990 tai sen jälkeen. Suurin osa luontodi-
rektiivin sammallajien järjestelmässä olevista tiedoista on yksittäisiä, tiettyä erillistä 
havaintopaikkaa koskevia. Joissakin tapauksissa laji tavataan useilla, lähekkäisillä 
havaintopaikoilla, esim. saman lammen eri rannoilla. Jatkossa nämä havaintopai-
kat tullaan yhdistämään esiintymiksi, jotka yhdessä voivat muodostaa seurattavan 
kohteen. Inventoinneissa yksittäisten havaintopaikkojen läheltä voi vielä löytyä lisää 
kyseisen lajin kasvustoja, jotka kuuluvat samaan esiintymään. 

Kaikkiaan luontodirektiivin sammallajeilla on Suomessa lähes 520 nykyistä ha-
vaintopaikkaa (Eliölajit-tietojärjestelmä 6.10.2006). Lisäksi tunnettuja vanhoja ha-
vaintopaikkoja, joiden nykytilasta ei ole tietoa, on muutama sata. Niistä noin sata on 
niin tarkasti ilmoitettuja, että esiintymä on mahdollista löytää, jos laji on vielä jäljellä. 
Eniten tarkistettavia esiintymiä on Lapissa, jossa on neljäsosa kaikista kyseisten lajien 
vanhoista havaintopaikoista.

Alpiinisella alueella on kolmella sammallajilla yhteensä viisi nykyistä havainto-
paikkaa (taulukko 34). Se on noin 1 % kaikista lajien nykyisistä havaintopaikoista. 
Lisäksi alpiiniselta alueelta tunnetaan 17 muuta havaintopaikkaa, joista ei ole tuoretta 
varmistettua tietoa. Vain yksi laji, lapinpahtasammal, esiintyy ainoastaan alpiinisella 
alueella, jossa sillä on yksi nykyinen havaintopaikka ja yksi tarkistettava vanha kas-
vupaikka. Kaksi muuta lajia, isonuijasammal ja pohjankellosammal, esiintyvät sekä 
boreaalisella että alpiinisella alueella. Isonuijasammalesta on alpiiniselta alueelta 

Lajin nimi Alpiininen luonnonmaantieteellinen alue

Nykyisiä  
havaintopaikkoja

Epävarmoja, vanhoja 
havaintopaikkoja

Havaintopaikkoja  
yhteensä alpiinisella 
alueella

Cynodontium suecicum,  
isotorasammal

0 2 2

Encalypta mutica,  
pohjankellosammal

1 0 1

Hamatocaulis lapponicus,  
lapinsirppisammal

0 2 2

Hamatocaulis vernicosus,  
kiiltosirppisammal

0 4 4

Meesia longiseta,  
isonuijasammal

3 8 11

Orthotecium lapponicum,  
lapinpahtasammal

1 1 2

Yhteensä 5 17 22

Taulukko 34. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien nykyisten (havaittu 1990-luvulla tai sen 
jälkeen) ja tarkistettavien vanhojen havaintopaikkojen määrät alpiinisella luonnonmaantieteel-
lisellä alueella (Eliölajit-tietojärjestelmä 6.10.2006). Suomen alpiinisen alueen referenssiluettelossa 
olevien lajien nimet on lihavoitu (European Commission 2003b).
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kolme havaintopaikkaa ja kahdeksan varmistamatonta tietoa. Pohjankellosamma-
lella on vain yksi olemassa oleva havaintopaikka. Vanhoja, mahdollisesti hävinneitä, 
tarkistettavia havaintopaikkoja on myös isotorasammalella, kiiltosirppisammalel-
la ja lapinsirppisammalella. Kaikkiaan alpiiniselta alueelta on siis tietoja kuudesta 
luontodirektiivin lajista. Suomen alpiinisen alueen referenssiluettelossa on mainittu 
neljä lajia.

Nykyiseltä levinneisyydeltään laaja-alaisimpia luontodirektiivin liitteen II sammal-
lajeista ovat korpihohtosammal, jota tavataan Manner-Suomessa 11 ympäristökes-
kuksen alueella ja kiiltosirppisammal, joka esiintyy 10 ympäristökeskuksen alueella 
(liite 2). Suppea-alaisimpia ovat kourukinnassammal ja lapinpahtasammal, jotka 
esiintyvät vain yhden alueellisen ympäristökeskuksen toimialueella sekä eteläinen 
katkokynsisammal ja pohjoinen pohjankellosammal, joita molempia tavataan kahden 
alueellisen ympäristökeskuksen toimialueella.  

Eniten sammallajeja on Lapin, Keski-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan ympäris-
tökeskusten toimialueilla, joissa on kussakin kuusi lajia (kuva 15). Ainoastaan yksi 
laji esiintyy Ahvenanmaalla ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. Ole-
massa olevia havaintopaikkoja on eniten Lapissa (lähes 200 havaintopaikkaa) (kuva 
16). Seuraavaksi eniten havaintopaikkoja on Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen ym-
päristökeskusten alueilla, joissa kummassakin on yli 50 havaintopaikkaa. Vähiten 
sammallajien havaintopaikkoja on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella ja 
Ahvenanmaalla. 

Noin puolet luontodirektiivin sammallajien nykyisistä havaintopaikoista on kiil-
tosirppisammalen havaintopaikkoja (kuva 17) ja ne painottuvat Pohjois-Pohjanmaan 
ja Lapin ympäristökeskusten alueille, joissa lajin kaikista havaintopaikoista on noin 
85 %. Korpihohtosammalen yli 70 havaintopaikkaa keskittyvät Hämeen ympäristö-
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Kuva 15. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien lukumäärät alueellisten ympäristökeskusten 
toimialueilla ja Ahvenanmaalla (Eliölajit-tietojärjestelmä 6.10.2006).
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Kuva 16. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien havaintopaikkojen määrä Natura 2000 -alueilla 
(SCI-alueet) ja niiden ulkopuolella alueellisten ympäristökeskusten toimialueilla ja Ahvenanmaalla. 
Natura 2000 -alueiden lukumäärät on ilmoitettu lajinimien jälkeen (Eliölajit-tietojärjestelmä 
6.10.2006).

Kuva 17. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien havaintopaikkojen lukumäärät Natura 
2000 -alueilla (SCI-alueet) ja niiden ulkopuolella. Natura 2000 -alueiden lukumäärät on 
ilmoitettu lajinimien jälkeen (Eliölajit-tietojärjestelmä 6.10.2006).
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Taulukko 35. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien esiintyminen valtionmailla (Metsähallituksen 
luontopalvelut ja Metsäntutkimuslaitos) (Eliölajit-tietojärjestelmä, kesäkuu 2006). 

keskuksen toimialueelle, jossa on noin puolet lajin havaintopaikoista. Idänlehväsam-
malen runsaat 40 havaintopaikkaa ovat keskittyneet Pohjois-Savoon, jossa on lähes 
90 % lajin kaikista havaintopaikoista. Isonuijasammalen lähes 40 havaintopaikkaa 
keskittyvät Lappiin, jossa on yli 70 % lajin havaintopaikoista. Isotorasammalen noin 
30 havaintopaikkaa keskittyvät Lounais-Suomen ja Pirkanmaan ympäristökeskusten 
toimialueille, joissa on yhteensä lähes 80 % lajin havaintopaikoista. Lapinsirppisam-
malen noin 20 havaintopaikasta noin puolet on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-
kuksen alueella. Muilla liitteen II sammallajeilla on korkeintaan noin 10 olemassa 
olevaa havaintopaikkaa, joista eri ympäristökeskuksissa on vain muutamia.

Kaikilla sammallajeilla on nykyisiä havaintopaikkoja valtionmailla (taulukko 35). 
Eliölajit -tietojärjestelmän mukaan Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla on kaik-
kiaan noin 240 sammallajien nykyistä havaintopaikkaa. Eniten havaintopaikkoja on 
Lapin luontopalveluiden toimialueella, jossa on lähes 60 % kaikista Metsähallituksen 
mailla olevista havaintopaikoista. Pohjanmaan luontopalveluiden toimialueella on 
noin 30 % havaintopaikoista ja Etelä-Suomessa yli 10 % (Eliölajit-tietojärjestelmä 
27.6.2006). Vanhoja, tarkistettavia havaintopaikkoja on Metsähallituksen hallinnoimil-
la mailla noin 50, joista suurin osa on Lapin luontopalveluiden toimialueella. Metsän-
tutkimuslaitoksen hallinnoimilla alueilla lapinpahtasammalella, hitupihtisammalella 
ja pohjankellosammalella on kullakin yksi nykyinen havaintopaikka. Niistä kaksi 
sijaitsee alpiinisella ja yksi boreaalisella alueella. Metsäntutkimuslaitoksen alueet 
siirtyivät Metsähallituksen hallintaan vuoden 2008 alussa.

Lukuisia luontodirektiivin liitteen II sammallajien tunnettuja esiintymiä on hä-
vinnyt 1900-luvulla. Esimerkiksi hitupihtisammalen ja kourukinnassammalen le-
vinneisyysalueet ovat supistuneet kun esiintymiä on hävinnyt maan eteläosista ja 
katkokynsisammalen levinneisyysalue on supistunut levinneisyysalueen pohjois-
reunalla, maan keskiosissa. Arviolta kaksi kolmasosaa kiiltosirppisammalen, puolet 
isonuijasammalen ja monet lapinsirppisammalen eteläisistä esiintymistä ovat hävin-
neet viime vuosisadalla (Sallantaus 2006). Eniten havaintopaikkoja on hävinnyt maan 
eteläosista, etenkin Uudenmaan ja Lounais-Suomen ympäristökeskusten alueilta 
(Ulvinen ym. 2002). Joitakin kasvupaikkoja on hävinnyt myös 1990-luvulla maan-
käytön tehostumisen vuoksi.

Metsähallituksen  
luontopalvelujen toimialue

Metsän-
tutkimus-
laitosTieteellinen nimi suomenkielinen nimi Etelä-Suomi Pohjanmaa Lappi

Buxbaumia viridis lahokaviosammal x   

Cephalozia macounii hitupihtisammal x x  x

Cynodontium suecicum isotorasammal x x  

Dichelyma capillaceum hiuskoukkusammal x   

Dicranum viride katkokynsisammal x   

Encalypta mutica pohjankellosammal  x  x

Hamatocaulis lapponicus lapinsirppisammal  x x  

Hamatocaulis vernicosus kiiltosirppisammal x x x  

Herzogiella turfacea korpihohtosammal x x   

Meesia longiseta isonuijasammal  x x  

Orthothecium lapponicum lapinpahtasammal   x

Plagiomnium drummondii idänlehväsammal x   

Scapania carinthiaca kourukinnassammal  x   

8 7 4 3
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Sammallajeilla on ollut Ahvenanmaalla kaikkiaan nelisenkymmentä tunnettua 
havaintopaikkaa. Nykyisiä havaintopaikkoja on vain lahokaviosammalella (2 paik-
kaa) (liite 2). Isotorasammalella, korpihohtosammalella, kiiltosirppisammalella ja iso-
nuijasammalella on ollut Ahvenanmaalla esiintymiä, mutta niiden nykytilasta ei ole 
tietoja. Varmasti hävinneeksi tiedetään yksi lahokaviosammalen ja yksi kiiltosirppi- 
sammalen esiintymä. Eniten esiintymiä Ahvenanmaalla on ollut lahokaviosammalella 
ja korpihohtosammalella, joilla molemmilla tiedetään olleen viitisentoista esiintymää. 
Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa Ahvenanmaalla esiintyvien lajien suojelusta, 
hoidosta ja seurannasta.

Sammallajien suojelutilannetta selvitettiin tätä raporttia varten Eliölajit-tietojär-
jestelmän olemassa olevien tietojen (6.10.2006) perusteella. Suojelutilannetta kuvaa 
suojeluaste, jolla tarkoitetaan suojelualueilla sijaitsevien havaintopaikkojen osuutta 
lajin tunnetuista nykyesiintymistä. 

Sammallajeihin kuuluu sekä valtakunnallisesti uhanalaisia, harvinaisia lajeja että 
laajalle levinneitä silmälläpidettäviä, alueellisesti uhanalaisia lajeja, joihin ei ole kiin-
nitetty huomiota suojelualueiden perustamisessa (Syrjänen 2001a). Pääosa Natura 
2000 -alueilla olevista luontodirektiivin sammallajeista esiintyy vanhojen suojeluoh-
jelmien kohteissa ja vain pieni osa (alle 10 %) on tullut mukaan uusien Natura-aluei-
den perustamisen yhteydessä (Syrjänen 2001a). Muutamia esiintymiä on myös Natura 
2000 -verkostoon kuulumattomilla suojelualueilla (mm. korpihohtosammalella ja 
idänlehväsammalella) ja kahdesta esiintymästä on tehty luonnonsuojelulain mukai-
nen erityisesti suojeltavan lajin rajaus.

Sammallajien suojelutilanteen arvioimista vaikeuttaa ajan tasalla olevan tiedon 
puute, joskin viime vuosina tiedot ovat huomattavasti parantuneet, kun uudet julkai-
sut Suomen sammalista (Ulvinen ym. 2002) ja Uhanalaisista sammalista (Laaka-Lind-
berg ym. 2008) ovat olleet valmisteltavina. Suojelualueilla olevia havaintopaikkoja 
on tarkistettu myös ympäristöhallinnossa Natura 2000 -alueverkoston valmistelun ja 
suojelualueiden inventointien yhteydessä. Natura 2000 -alueista ovat mukana vain 
luontodirektiivin mukaiset, yhteisön tärkeänä pitämät alueet (ns. SCI-alueet).

Liitteen II sammallajien kaikista tunnetuista nykyisistä havaintopaikoista 313 (> 60 
%) sijaitsee Natura 2000 -alueilla. Osuus on suuri, koska useimmiten suojelualueiden 
lajisto tunnetaan muita alueita paremmin. Nykyisiä havaintopaikkoja on noin 160 
Natura-alueella. Natura 2000 -alueverkoston valmistelun aikaan tiedot sammallajien 
esiintymisestä alueilla olivat puutteelliset ja tämän vuoksi vain noin kaksi kolmasosaa 
Natura 2000 -alueiden nykyisistä havaintopaikoista on mainittu Natura-tietokannas-
sa, johon on koottu Natura 2000 -alueiden suojelun perusteena olevat lajit. Tornion-
joen-Muonionjoen Natura-alueella olevia havaintopaikkoja ei ole laskettu mukaan 
suojeltujen havaintopaikkojen kokonaismäärään, koska kyseisellä Natura-alueella 
suojelun piiriin kuuluu vain vesialueita. Lisäksi Natura-tietokannassa on kolmisen-
kymmentä sellaista aluetta, jolta jonkin sammallajin havainto on ilmoitettu useita 
vuosia sitten, mutta esiintymää ei ole käyty vielä tarkistamassa tai laji on ilmoitettu 
hävinneeksi alueelta. Nämä Natura-alueet eivät ole mukana tässä tarkastelussa. 

Eniten Natura 2000 -alueita, joilla on luontodirektiivin liitteen II sammallajeja, on 
Lapin ympäristökeskuksen toimialueella (kuva 16). Siellä on myös lukumääräisesti 
eniten suojeltuja havaintopaikkoja. Lapissa olevat alpiinisen alueen viisi nykyistä 
havaintopaikkaa ovat kaikki luonnonsuojelualueilla tai Natura 2000 -alueilla, boreaa-
listen lajien havaintopaikoista on Natura-alueilla 58 %. Suhteellisesti katsottuna sam-
mallajien suojelutilanne on paras Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella, jossa 
ainoa havaintopaikka on Natura-alueella. Suojelutilanne on hyvä Lounais-Suomen ja 
Kainuun ympäristökeskusten toimialueilla, joissa kummassakin yli 80 % sammallaji-
en havaintopaikoista on Natura 2000 -alueilla. Heikoin suojelutilanne on Uudenmaan, 
Hämeen, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskusten toimialueilla, joissa 
alle puolet luontodirektiivin sammallajien havaintopaikoista on suojeltuja. 
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Natura-alueista sammalten kannalta tärkein on boreaalisella alueella sijaitseva 
Oulangan kansallispuisto. Lisäksi monet muut luonnoltaan arvokkaat kohteet ja 
niissä esiintyvät harvinaiset sammallajit ovat olleet hyvin tunnettuja ja jo pitkään 
suojeltuja, esimerkiksi lähes kaikki eteläisissä jalopuulehdoissa esiintyvän katko-
kynsisammalen esiintymät (Syrjänen 2001a). Kaikki tunnetut pohjankellosammalen, 
lapinpahtasammalen ja kourukinnassammalen ja lähes kaikki hitupihtisammalen 
ja lapinsirppisammalen olemassa olevat havaintopaikat ovat Natura 2000 -alueilla. 
Sammallajien suojelussa on kuitenkin lajikohtaisia ja alueellisia puutteita. Esimerkiksi 
isotorasammalen, hiuskoukkusammalen ja korpihohtosammalen havaintopaikoista 
noin kolmannes on Natura 2000 -alueilla.

Tässä raportissa ei esitetä tämänhetkistä arvioita sammallajien suojelutasosta, vaan 
sitä arvioidaan raportoitaessa luontodirektiivin lajien suojelutasosta EU:lle vuonna 
2007 (ks. osa I). Luontodirektiivin sammallajien suojelutasoa arvioitiin alustavasti 
Natura 2000 -ehdotuksen luonnontieteellisen arvioinnin yhteydessä (Syrjänen 2001b). 
Tuolloin vain idänlehväsammalen suojelutaso arvioitiin suotuisaksi. Isotorasamma-
len, katkokynsisammalen, pohjankellosammalen ja lapinpahtasammalen suojelutaso 
arvioitiin osittain suotuisaksi. Muiden luontodirektiivin sammallajien suojelutaso 
arvioitiin epäsuotuisaksi. 

Sammalten levinneisyyden ja populaatioiden tulevaisuuden kehitystä arvioitiin 
tarkasteltaessa suojelutoimien vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden tilaan 
vuonna 2004 (Hildén ym. 2005). Tuolloin kuuden sammalen (isotorasammal, hius-
koukkusammal, kiiltosirppisammal, korpihohtosammal, lapinpahtasammal ja idän-
lehväsammal) levinneisyyden ja kahden sammalen (lapinpahtasammal ja idänlehvä-
sammal) kannan kehityksen arvioitiin jatkossa pysyvän vakaana, mutta muiden lajien 
levinneisyysalueen arvioitiin supistuvan ja kannan pienenevän tulevaisuudessa. 

3.2.4  
Tutkimus- ja seurantatilanne 

Uutta tietoa luontodirektiivin liitteen II sammallajeista on kertynyt useiden hank-
keiden yhteydessä. Uhanalaisuuden arvioinneissa (Rassi ym. 1986, 1992, 2001) on 
koottu tietoa eri lähteistä ja tarkistettu tunnettuja esiintymiä. Uhanalaisimmille sam-
malille on laadittu suojeluohjelmia, joihin on koottu tietoa lajien biologiasta ja niissä 
myös annetaan ehdotuksia lajien suojelun ja kasvupaikkojen hoidon järjestämiseksi. 
Luontodirektiivin sammallajeista suojelu- ja hoito-ohjelmat on laadittu 1990-luvulla 
lahokaviosammalelle (Lunnas ja Kotiluoto 1994), katkokynsisammalelle (Syrjänen 
1994) ja hiuskoukkusammalelle (Virtanen 1994). Nämä suojeluohjelmat kaipaavat 
päivittämistä. Lisäksi joillekin lajeille on laadittu paikkakohtaisia suojelu- tai hoito-
suunnitelmia, kuten hiuskoukkusammalelle (Heikkinen 2006), hitupihtisammalelle 
(Eskelinen 2000) ja lapinsirppisammalelle (Sallantaus ja Turunen 2005).

Suomen sammalet –kirjassa (Ulvinen ym. 2002) esitellään kaikkien maamme sam-
mallajien ekologia ja alueellinen esiintyminen. Syrjänen (2001b) on esitellyt luontodi-
rektiivin sammalten kasvupaikkavaatimuksia, levinneisyyttä ja suojelutarpeita. Kaik-
kien uhanalaisten sammalten nykytila sekä suojelu- ja hoitotarve esitellään piakkoin 
ilmestyvässä julkaisussa (Laaka-Lindberg ym. 2008).  

Joitakin yksittäisiä luontodirektiivin sammalten tutkimushankkeita on ollut me-
neillään viime vuosina. Esimerkiksi vedessä kasvavien hiuskoukkusammalen (Sal-
lantaus ja Syrjänen 2005) ja lapinsirppisammalen (Sallantaus 2006) ekologiaa ja kas-
vupaikkavaatimuksia on selvitetty. Idänlehväsammalen populaatiogenettiikkaa ja 
suojelutilannetta on tutkittu (Pohjamo ym. 2003, 2007). Keski-Lapin Life-hankkeessa 
kertyi huomattavasti uutta tietoa luontodirektiivin sammallajeista, erityisesti kiilto-
sirppisammalesta ja lapinsirppisammalesta (Pääkkö 2004, ks. myös luku 3.1.4).
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Vaikka tiedot luontodirektiivin sammallajien nykytilasta ovat merkittävästi paran-
tuneet viime vuosina tehdyissä inventoinneissa, niin tietoa tarvitaan edelleen etenkin 
paikallispopulaatioiden ekologiasta ja elinympäristöjen muutosten vaikutuksista 
sammallajien populaatioihin. Kasvupaikkojen laadun turvaamiseksi tulisi niiden 
hoitoa ja ennallistamista edistää.

3.2.5  
Seurannan kehittäminen

Seurannan priorisointi ja seurantavalmius
 
Luontodirektiivin sammallajit jakautuvat kolmeen hallinnolliseen priorisointiluok-
kaan (I–III). Priorisointikriteerit ja priorisointiluokkien muodostuminen on esitetty 
tarkemmin luvussa 1. Luokkaan I, jonka lajien seuranta on hallinnollisesta näkökul-
masta katsottuna tärkeintä, kuuluu kahdeksan, luokkaan II kolme ja luokkaan (III) 
kaksi lajia (taulukko 36).

Seurannan suhteen korkeimmalle priorisoitujen lajien luokkaan I (taulukko 36) 
kuuluu suurin osa, eli kahdeksan luontodirektiivin 13 sammallajista. Luonnonsuoje-
luasetuksessa (913/2005) kaikki luokan lajit ovat erityisesti suojeltavia. Ne ovat kaikki 
myös erittäin (EN, 7 lajia) tai äärimmäisen (CR, 1 laji) uhanalaisia (liite 1). Lajeista 
viittä on myös ehdotettu Suomen kansainvälisiksi vastuulajeiksi eli lajeiksi, joiden 
Euroopan kannan säilymisestä Suomella on erityinen vastuu (liite 1). Isonuijasam-
malta lukuun ottamatta muilla ryhmän lajeilla on Suomessa enintään parikymmentä 
olemassa olevaa havaintopaikkaa ja ne ovat pääsääntöisesti rajoittuneet melko sup-
pealle maantieteelliselle alueelle. 

Toiseen seurannan priorisointiluokkaan kuuluu kolme sammalta, joiden sekä 
kansallinen että kansainvälinen suojeluarvo on niinikään suuri (liite 1 ja taulukko 
36). Kaikki lajit ovat luonnonsuojeluasetuksen mukaan uhanalaisia. Ne ovat uhan-
alaisuusluokaltaan vaarantuneita (VU) ja ne on nimetty Suomen kansainvälisiksi 
vastuulajeiksi (Rassi ym. 2001). Pohjankellosammalella on vain pari olemassa olevaa 
havaintopaikkaa, mutta kahdella muulla luokan lajilla on runsaasti tunnettuja kas-
vupaikkoja (ks. luku 3.2.3). 

Seurannan priorisointiluokkaan III sijoittuvat isotorasammal ja idänlehväsammal 
(taulukko 36). Ne ovat uusimman uhanalaistarkastelun mukaan silmälläpidettäviä 
(NT) ja niitä on ehdotettu Suomen kansainvälisiksi vastuulajeiksi (Rassi ym. 2001) 
(Osa III, liite 1). Lajit eivät ole mukana voimassa olevassa luonnonsuojeluasetuksessa, 

Taulukko 36. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien seurannan hallinnollinen luokittelu  
ja seurantavalmius. Metsähallituksen seurantavastuulla olevat lajit on merkitty tähdellä. 

Hallinnollinen  
tärkeysjärjestysluokka

Seuranta voidaan aloittaa 
(= seurantavalmiusryhmä B)

I  Buxbaumia viridis, lahokaviosammal
Cephalozia macounii, hitupihtisammal
Dichelyma capillaceum, hiuskoukkusammal
Dicranum viride, katkokynsisammal
Hamatocaulis lapponicus, lapinsirppisammal 
Meesia longiseta, isonuijasammal
Orthothecium lapponicum, lapinpahtasammal
Scapania carinthiaca, kourukinnassammal *

II Encalypta mutica, pohjankellosammal *
Hamatocaulis vernicosus, kiiltosirppisammal
Herzogiella turfacea, korpihohtosammal

III Cynodontium suecicum, isotorasammal
Plagiomnium drummondii, idänlehväsammal
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aiemmassa asetuksessa (160/1997) ne olivat mukana. Olemassa olevia havaintopaik-
koja idänlehväsammalella on noin 40 ja isotorasammalella noin 20.

Yhdenkään sammallajin järjestelmällistä seurantaa ei ole aloitettu. Joidenkin sam-
mallajien, kuten katkokynsisammalen yksittäisiä esiintymiä on seurattu elinympäris-
töjen hoidon tai suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tiedot kaikkien luon-
todirektiivin liitteen II sammallajien esiintymisestä ovat kuitenkin niin hyvät, että 
kaikkien lajien tunnettujen nykyisten havaintopaikkojen seuranta olisi mahdollista 
aloittaa välittömästi. Tämän vuoksi kaikki sammallajit sijoittuvat seurannan valmi-
usryhmään B (taulukko 36, ks. myös luku 1).

Seurannan järjestämiseen vaikuttavia tekijöitä
 
Sammalpopulaatioiden ja niiden elinympäristöjen seuranta on tarpeen lajien suoje-
lutason arvioimiseksi ja myös kasvupaikkojen hoito- tai ennallistamistarpeen selvit-
tämiseksi. Seurannan järjestämiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten sammalten 
biologia sekä elinympäristöt ja niiden tila. 

Sammallajien seurannan tasoksi riittää joskus elinympäristöjen esiintymisen ja 
niiden tilan seuranta, joka pyritään kytkemään muuhun toimintaan, esimerkiksi luon-
todirektiivin luontotyyppien seurantaan. Elinympäristön seurannassa kiinnitetään 
erityistä huomiota kullekin sammallajille tyypillisen kasvualustan esiintymiseen kas-
vupaikalla ja sen saatavuuteen tulevaisuudessa (mm. lahopuujatkumo). Pienilmaston 
kosteusvaihteluille herkkien lajien elinympäristön kosteusoloja havainnoidaan ja 
tarkastellaan esiintymän lähellä tapahtuneiden muutosten, esimerkiksi hakkuiden 
vaikutusta sammallajien kasvupaikkojen olosuhteisiin. Elinympäristön seuranta to-
teutetaan täyttämällä huolellisesti uhanalaisten sammallajien maastolomake sovel-
tuvin osin, vaikka itse lajia ei olisikaan havaittu tai havainnoitu. 

Elinympäristöjen seuranta ei yksin riitä, vaan myös populaatioiden tila tulee tar-
kistaa ajoittain ainakin osassa esiintymiä, esimerkiksi 10 vuoden välein toteutettavan 
uhanalaisuuden arvioinnin yhteydessä. Tätä vaikeuttaa kuitenkin joidenkin sammal-
ten heikko tunnettavuus, minkä takia sammalten seuranta edellyttää erityisasian-
tuntemusta. Useimmat luontodirektiivin sammallajit kasvavat pieninä laikkuina tai 
muiden sammallajien seassa (taulukko 31), jolloin niiden populaatiokokoa on vaikea 
mitata tarkasti. Lajin populaatioiden tilan seurannassa mitattavat tai arvioitavat laji-
tunnukset on sovittava lajikohtaisesti (ks. taulukko 37). Havainnot lajin populaation 
koosta ja tilasta kirjataan uhanalaisten sammallajien maastolomakkeelle. 

Seurattavien kohteiden lukumäärään vaikuttaa lajin havaintopaikkojen määrä. 
Luontodirektiivin liitteen II sammallajeista kiiltosirppisammalella ja korpihohto-
sammalella on niin paljon havaintopaikkoja, että niistä valitaan seurantaan edusta-
va otos eri puolilta maata ja erilaisilta kasvupaikoilta. Valintaperusteina käytetään 
pääsääntöisesti putkilokasvilajien kohdalla esiteltyjä kriteerejä (kuva 14, luku 3.1.5). 
Etelä-Suomen populaatioita tulee kuitenkin seurata tarkemmin kuin pohjoisia, sillä 
monet Etelä-Suomen populaatiot ovat pieniä ja niihin voi kohdistua uhkia (esim. 
isotorasammal). Suppealla alueella Pohjois-Savon lehtokeskuksessa kasvavan idän-
lehväsammalen kaikkia havaintopaikkoja ei ole tarpeen seurata säännöllisesti. Sen 
havaintopaikoista valitaan seurantaan otos sekä suojelualueilta että niiden ulkopuo-
lelta. Muilla sammallajeilla on niin vähän nykyisiä havaintopaikkoja, että niitä kaikkia 
tulee seurata. Vanhojen kasvupaikkojen tarkistuksissa mahdollisesti löydettävistä 
uusista havaintopaikoista valitaan seurantaan tarkoituksenmukainen otos.

Seurannan toistoväliin vaikuttavat lajin hallinnollinen priorisointiluokka ja lajiin 
kohdistuvat uhat. Seuranta on tarkinta ja intensiivisintä tärkeimmiksi priorisoiduilla, 
uhanalaisimmilla lajeilla, joilla on vain vähän havaintopaikkoja. Kaikkien lajien seu-
rattavat havaintopaikat tai ainakin osa niistä pyritään tarkastamaan vähintään kerran 
kuuden vuoden raportointijakson kuluessa. Vanhat tarkistamattomat esiintymät, joita 
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lajeilla on yhteensä noin 70-100, tulee tarkistaa uhanalaisuuden arvioinnin yhtey-
dessä, 10 vuoden välein. Lajeilla, joilla on paljon havaintopaikkoja tai ne keskittyvät 
suojelualueille maantieteellisesti suppealla alueella, valitaan havaintopaikoista osa 
seurantaan ja muiden kasvupaikkojen tila tarkistetaan mahdollisen muun toiminnan 
yhteydessä. Silmälläpidettävien isotorasammalen ja idänlehväsammalen suojelualu-
eilla olevia esiintymiä, joiden tulevaisuus katsotaan turvatuksi, voidaan seurata 10 
vuoden välein.

Lajikohtaiset erot tulee ottaa huomioon lajien seuranta-aikaa suunniteltaessa (ks. 
myös taulukko 37). Jotkut lajit ovat paremmin havaittavissa keväällä, toiset taas kas-
vukauden aikana. Eräät luontodirektiivin sammallajeista, kuten lahokaviosammal 
ja hitupihtisammal, ovat vaikeasti määritettäviä. Määritysten varmistamisen vuoksi 
pienten näytteiden ottaminen seurannan yhteydessä voi olla perusteltua. Näytteiden 
ottaminen on aina luvanvaraista eikä se saa vaarantaa tutkittavaa populaatiota. 

Seurannan toteutuksesta ja tarpeesta sovitaan yhdessä luonnonsuojeluhallinnon 
toimijoiden  ja sammaltyöryhmän kanssa ja ehdotukset kirjataan myöhemmin laji-
kohtaisiin seurantaohjelmiin. Niissä esitetään yksityiskohtaiset ohjeet sammallajien 
seurannan toteuttamisesta eri elinympäristöissä sekä suositukset lajien nykytilan 
parantamiseksi ja mm. vanhojen kasvupaikkojen tarkistamiseksi. Seurantaohjelmiin 
kirjataan myös suositukset maastossa mitattaviksi laji- ja ympäristötunnuksiksi, 
joita on alustavasti lueteltu taulukossa 37.

Sammalpopulaatioiden seurannassa arvioitavia tai mitattavia muuttujia ovat kas-
vustolaikkujen määrä ja pinta-ala sekä mahdollisuuksien mukaan versojen, itiöpe-
säkkeiden tai itujyvästen lukumäärä (taulukko 37). Versomäärät arvioidaan koea-
loilta laskettujen lukumäärien tai frekvenssien perusteella. Lahopuulajeilla lasketaan 
asuttujen runkojen lukumäärä ja arvioidaan puun lahoaste. Samoin lasketaan tai 
arvioidaan asuttujen kivien, oksien tai puunrunkojen lukumäärä. Luontodirektiivin 
mukaisessa raportoinnissa EU:lle vuonna 2007 on alustavasti ehdotettu sammalla-
jien populaatiokoon arvioimisessa käytettäviksi muuttujiksi mm. itiöpesäkkeiden 
lukumäärää, kasvualustana olevien puunrunkojen, kantojen tai kivien lukumäärää, 
kasvustojen yhteenlaskettua pinta-alaa, tuppaiden tai kasvustolaikkujen lukumäärää 
tai lajin asuttamien neliömetrin ruutujen lukumäärää. 

Kaikilla kasvupaikoilla arvioidaan ja mitataan myös ympäristötunnuksia kasvu-
paikan sopivuuden ja paikalla tapahtuneiden muutosten arvioimiseksi (taulukko 
37). Muiden kuin seurattavien populaatioiden seuranta on pääasiassa elinympäris-
tön tilan, laadun ja saatavuuden seurantaa. Sammalkasvustoa ympäröivä puusto 
arvioidaan käyttäen perinteisiä puustonmittausmenetelmiä. Kaikilla kasvupaikoilla 
arvioidaan mahdollisia uhkatekijöitä, mm. umpeenkasvua, kuusettumista, avohak-
kuiden vaikutuksia ja kosteusolosuhteiden muutoksia. 

Pysyvät seuranta-alat tai seurattavat puunrungot tulee mahdollisuuksien mukaan 
merkitä maastoon. 

Metsähallituksella on ollut valtakunnallinen vastuu pohjankellosammalen ja 
kourukinnassammalen seurannasta vuodesta 2006 lähtien (taulukko 36). Kouru-
kinnassammalella on varmistettu nykyesiintymä Suomessa ainoastaan Oulangan 
kansallispuistossa, pohjankellosammalen tunnetut kasvupaikat ovat Kuusamossa 
ja Enontekiöllä.

Seurannan suunnittelussa on otettava huomioon luontodirektiivin sammallajien 
esiintyminen Euroopassa ja Suomen naapurivaltioissa. Seurantamenetelmiä valitta-
essa on arvioitava muissa maissa esitettyjen seurantamenetelmien käyttökelpoisuutta 
Suomessa. Suomella on selkeä vastuu ainakin seitsemän luontodirektiivin sammalen 
suojelusta Euroopassa. Luontodirektiivin sammallajeista idänlehväsammalta ei tava-
ta muissa EU-maissa. 

Yhteistyö lähialueiden, erityisesti Ruotsin ja Viron kanssa on tärkeää. Idänlehvä-
sammalta lukuun ottamatta kaikkia Suomessa esiintyviä luontodirektiivin sammalia 
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Taulukko 37. Luontodirektiivin liitteen II sammallajien seurannassa arvioitavat laji- ja ympäristötunnukset (pääosin S. Anttilan ja 
K. Syrjäsen mukaan).

Laji Arvioitavat / mitattavat 
lajitunnukset

Arvioitavat / mitattavat  
ympäristötunnukset

Muuta huomioitavaa

Buxbaumia viridis, 
lahokaviosammal

Asuttujen kantojen ja/tai 
lahopuiden määrä, lahoaste, 
itiöpesäkkeiden määrä.

Lajille soveliaalta vaikuttavien 
kasvupaikkojen (kasvualusta, 
pienilmasto) määrä, lahoaste 
ja pinta-ala. Ympäröivän puus-
ton arviointi relaskoopilla tai 
suojaavan puuston arviointi 
muutoin.

Havaittavissa vain pesäkkeellisenä, siksi 
havaittavuus vaihtelee vuodesta toi-
seen pesäkkeiden määrän vaihdellessa. 
Kokenut havainnoitsija havaitsee myös 
edellisvuotiset pesäkeperät, mistä 
syystä ei-peräkkäisillä vuosilla saadaan 
otostettua parhaassa tapauksessa nel-
jän vuoden vaihtelu. Itiöpesäkkeiden 
löytyminen varminta huhti-kesäkuussa.

Cephalozia  
macounii,  
hitupihtisammal

Asuttujen runkojen määrä, 
havaittujen kasvustolaikkujen 
määrä ja pinta-ala/runko, 
lajille soveliaan lahovaiheen 
pinta-ala (neliödm)/runko.

Lajille soveliaalta vaikuttavien 
runkojen määrä, lahoaste ja 
pinta-ala. Ympäröivän puuston 
arviointi relaskoopilla tai muu 
suojaavan puuston arviointi 
muutoin.

Laji on hankala tuntea ja tunnistaminen 
voi vaatia pienen näytteen ottamista. 
Runkojen pysyvä merkitseminen olisi 
erityisen tärkeää. Monille kasvupaikoil-
le tulisi luoda lahopuuta.

Cynodontium  
suecicum,  
isotorasammal

Esiintymän pinta-ala, kasvus-
tolaikkujen lukumäärä, koko 
(ainakin yhteiskoko neliödm) 
ja fertiiliys (arvio pesäkemää-
rästä), soveliaan kasvualustan 
pinta-ala. 

Seuralaislajiston muutosten 
arviointi pysyviltä seuranta-
aloilta. Kasvupaikkana olevan 
kallion edustan puuston määrän 
ja peittävyyden arviointi (laji 
kärsii kallioedustan hakkuista, 
myös kalliota vasten olevat 
nuoret kuuset voivat haitata). 

Voi olla hankala erottaa mm. kallio- 
ahmansammalesta. Pysyvät seuranta-
alat voisivat olla hyvä ratkaisu. Korkeal-
la olevia tuppaita hankala määrittää. 

Dichelyma  
capillaceum,  
hiuskoukkusammal

Asuttujen runkojen, kivien ja 
kallioiden määrä, tuppaiden 
lukumäärä ja arvio pinta-alas-
ta (neliödm).

Lajille soveliaalta vaikuttavien 
kasvukohtien määrä ja arvio 
pinta-alasta. Kasvuvesien  
vedenkemian seuranta. 

Osassa elinympäristöjä (Kurun Vähä- 
Jakama) kasvupaikkoja on raivattu, 
mistä on lajille haittaa. Etenkin vir-
tavesipaikoilla mahdollista sekoittaa 
pienikokoiseen/nuoreen koskikouk-
kusammaleen. Pysyvät seurantalinjat 
rantaesiintymille.

Dicranum viride,  
katkokynsisammal

Asuttujen runkojen määrä, 
tuppaiden määrä ja pinta-ala 
ja niiden esiintymiskorkeu-
den ylä- ja alaraja rungolla.

Lajille soveliailta vaikuttavien 
runkojen määrä. Relaskooppi-
mittaukset puulajeittain, arvio 
varjostavista kuusista tai  
vesaikosta.

Arvioitava kohteen hoitotarve. Osalla 
kasvupaikoista havaittu kannan pie-
nenemistä (Katariinanlaakso, Tammi-
niemi) ja hoitotoimet tarpeellisia.  
Rungot merkittävä pysyvin merkein.

Encalypta mutica, 
pohjankellosammal

Kasvuston pinta-ala, 
itöpesäkkeiden määrä, 
versomäärä pieniltä pysyviltä 
seuranta-aloilta

Lajille soveliaiden maapaljas-
tumien pinta-ala paikalla, um-
peenkasvun arviointi pysyviltä 
kasvillisuuden seuranta-aloilta. 

Maanpintaa tulee paljastaa kasvupai-
koilla ja seurata lajin kolonisointia näille 
kohdille. 

Hamatocaulis  
lapponicus,  
lapinsirppisammal

Soilla kasvustojen 
pinta-ala, lukumäärä ja 
arvio versomäärästä 
(yksittäisiä, kymmeniä, 
satoja jne.), kolonisoidun 
lammenreunuksen pituus ja 
versomäärän arvio, fertiiliys.

Lajille soveliaalta vaikuttavien 
kasvukohtien lukumäärä ja 
pinta-ala: näiden seuranta 
mahdollisten kolonisointien 
selvittämiseksi. Vedenkemian 
seuranta esiintymispaikalta, 
rehevöityminen, umpeen-
kasvualttius ym. uhkatekijöiden 
määrittely. Seuralaislajisto 
pysyviltä koealoilta.  

Havaittavuus vaihtelee kasvukauden 
eri aikoina, loppukaudesta paremmin 
nähtävissä kun talvehtiva vuosikasvu on 
kehittynyt versojen kärkiin.

Hamatocaulis vernico-
sus (Drepanocladus 
vernicosus),  
kiiltosirppisammal

Arvio kasvuston 
pinta-alasta, versojen 
esiintymisfrekvenssit 
pysyviltä seuranta-aloilta, 
fertiiliys.

Lajille soveliaan elinympäristön 
pinta-ala, umpeenkasvun ja 
seuralaislajiston muutosten 
arviointi pysyviltä seuranta-
aloilta. 

Lajin palautumista ennallistetuille 
kohteille tulisi tutkia. Laji lienee heikko 
kilpailija.

Herzogiella turfacea, 
korpihohtosammal

Kasvustolaikkujen luku-
määrä, koko ja fertiiliys, 
kasvualusta. 

Lajille soveliaan kasvualustan 
kehittyminen paikalla. Puuston 
tila relaskoopilla / kehitys-
luokittain, arvio luhtaisuuden 
säilymisedellytyksistä (vesital-
ouden luonnontilaisuus). 

Lajin tunnistaminen vaatii harjoittelua. 
Osa tuppaista olisi hyvä merkitä maas-
toon. Lajia saattaa olla löydettävissä 
vielä useilta paikoilta.
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Laji Arvioitavat / mitattavat 
lajitunnukset

Arvioitavat / mitattavat  
ympäristötunnukset

Muuta huomioitavaa

Meesia longiseta, 
isonuijasammal

Kasvustolaikkujen (=tuppai-
den) määrä, pinta-ala ja arvio 
itiöpesäkkeiden määrästä / 
tupas (muutamia, kymmeniä, 
satoja jne.). Fertiiliys.

Umpeenkasvun ja seuralaislajis-
ton seuranta paikalle tehtäviltä 
seuranta-aloilta.

Osalla kasvupaikoista suopintaa tulisi 
laikuttaa auki, jotta sammal voisi levitä 
ja saada elintilaa. Sodankylän Virnikka-
vaaran ennallistamissuunnitelma tulisi 
panna täytäntöön. Laji on helpointa 
tunnistaa keväällä. Pysyvästi seuratta-
vissa esiintymissä tuppaat voisi merkitä 
maastoon.

Orthothecium  
lapponicum,  
lapinpahtasammal

Kasvustolaikkujen luku-
määrän, laajuuden ja pinta-
alan (neliödm) arviointi, 
pysyvät seuranta-alat kasvu-
paikoille. Mahdollisen fertiili-
yden toteaminen. 

Lajille soveliaan elinympäristön 
pinta-ala, umpeenkasvun / 
kulutuksen / seuralaislajiston 
muutosten arviointi pysyviltä 
seuranta-aloilta

Lajin tunnistaminen vaatii kohtalaista 
kokemusta. Tästäkin syystä pysyvät 
näytealat voivat olla hyvä ratkaisu 
seurannassa. Uhkana myös ilmaston-
muutos.

Plagiomnium  
drummondii,  
idänlehväsammal

Versomäärät tai frekvenssit 
pysyviltä seuranta-aloilta, 
versojen fertiiliys. 

Lajille soveliaan elinympäristön 
pinta-ala, umpeenkasvun ja seu-
ralaislajiston muutosten arvio-
inti pysyviltä seuranta-aloilta. 
Puuston relaskopointi. 

Laji on hankala tuntea, vaatii kokenutta 
inventoijaa ja tunnistaminen voi pahim-
millaan vaatia pienen näytteen ottoa. 
Seurantapaikkojen pysyvä merkitsemi-
nen tärkeää.

Scapania carinthiaca 
(Scapania massalongi), 
kourukinnassammal

Kasvuston pinta-ala, gemma-
tuotanto, fertiiliys.

Rungon lahovaihe ja kasvuston 
tila. Lajille sopivien runkojen 
määrä esiintymän lähistöllä.

Paikalle tulee tuoda lahopuuta useita 
runkoja ja koettaa levittää lajia tälle 
alustalle. Lähiympäristö tulee inven-
toida lajia etsien. 

tavataan myös Ruotsissa. Isotorasammalen koko maailman kasvupaikoista suurin 
osa on Ruotsissa, mutta Pohjoismailla on kuitenkin selkeästi yhteinen vastuu lajin 
suojelusta (Syrjänen 2002). Toinen Pohjois-Euroopalle kotoperäinen laji on meillä 
alpiinisella alueella esiintyvä lapinpahtasammal, jonka koko maailman esiintymistä 
suurin osa on Ruotsissa. Suomen esiintymien merkitystä korostaa se, että monet 
Ruotsin esiintymistä ovat hävinneet (Syrjänen 2001b). Suomella on päävastuu lapin-
sirppisammalesta ja korpihohtosammalesta, joiden Euroopan esiintymistä pääosa 
on Suomessa. Ruotsilla ja Suomella on Euroopassa yhteinen vastuu kiiltosirppisam-
malen ja isonuijasammalen suojelusta sekä boreaalisen alueen suuresta kansainvä-
lisestä harvinaisuudesta kourukinnassammalesta, jolla on vain muutama esiintymä 
Euroopassa. Ruotsilla on puolestaan päävastuu Euroopassa hiuskoukkusammalen 
ja lahokaviosammalen suojelusta.  

Ruotsissa on laadittu ohjeet luontodirektiivin sammallajien inventointeja varten 
(Hallingbäck ja Lönnell 2006). Niissä esitellään yksityiskohtaisesti sekä lajien populaa-
tioista tarkasteltavat muuttujat että kasvupaikoilta koottavat ympäristötunnukset. 

Virolla ja Suomella on kolme yhteistä luontodirektiivin sammalta, jotka ovat laho-
kaviosammal, katkokynsisammal ja kiiltosirppisammal. Lajien seuranta toteutetaan 
Virossa lajikohtaisesti sovitun menetelmän mukaisesti (Vellak 2006). Kaikilta kasvu-
paikoilta tutkitaan puusto ja muu seuralaislajisto, lajien asuttama pinta-ala mitataan 
ja itiöpesäkkeiden esiintyminen havainnoidaan ja niiden lukumäärä lasketaan, jos 
se on mahdollista. Esiintymässä havaitut muutokset ja populaation uhat kirjataan 
ylös. Kaikille lajeille perustetaan osaan populaatioista pysyviä seuranta-aloja tai  
-linjoja, joilta tutkitaan lahopuun esiintymistä, sammallajien kasvustojen pinta-aloja 
tai tuppaiden lukumääriä. 

Havaintotiedot käynneistä luontodirektiivin sammallajien esiintymispaikoilla 
tallennetaan ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään. Tallennusvastuista so-
vitaan yhdessä SYKEn, sammaltyöryhmän, alueellisten ympäristökeskusten ja Met-
sähallituksen kanssa. Raportointi EU:lle tapahtuu yhteistyössä em. tahojen kanssa. 
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Tarkempaa seurantatietoa, mm. suojeluohjelmia sekä hoito- ja ennallistamisohjeita 
varten perustetaan ympäristöhallinnon Livelink-järjestelmään oma ryhmätyöalue 
samaan tapaan kuin putkilokasveille on jo perustettu.

3.2.6  
Seurantaehdotukset

Luontodirektiivin liitteen II sammallajeille tässä esitettävät seurantaehdotukset ovat 
alustavia ja yleisluonteisia. Yksityiskohtaiset suositukset kunkin lajin seurannan 
toteuttamiseksi käytännössä esitetään myöhemmin laadittavissa lajikohtaisissa seu-
rantaohjelmissa. Seuranta tulee suunnitella siten, että se palvelee kansallisia tarpeita, 
mm. uhanalaisuuden arviointia. Sammallajien seurantaa suunnitellaan valtakunnal-
lisesti SYKEn, ympäristöministeriön, alueellisten ympäristökeskusten, Metsähalli-
tuksen ja sammaltyöryhmän välisenä yhteistyönä. Elinympäristöjen laadun seuranta 
toteutetaan yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten ja Metsähallituksen luonto-
palveluiden kanssa. Seuranta yhdistetään mahdollisuuksien mukaan luontotyyppien 
ja Natura 2000 -alueiden hoitoon ja seurantaan. Tarvittavien populaatioseurantojen 
toteutukseen samoin kuin hoito- ja ennallistamistoimien suunnitteluun tarvitaan 
nykyistä enemmän sammallajien erityisasiantuntijoita. 

Sammallajien seuranta on joko laji- tai populaatiotasoista seurantaa. Kasvupai-
koilla kerätään uhanalaisten lajien maastolomakkeelle tiedot lajin populaatiosta ja 
elinympäristöstä. Populaatioissa seurataan sammallaikkujen pinta-alan kehittymistä, 
seurattavan sammalen runsautta (versomäärä, tiheys tms.) ja lisääntymistä (mm. 
itiöpesäkkeiden esiintyminen/lukumäärä) sekä levittäytymistä uusiin laikkuihin 
kyseisessä esiintymässä.

Eri elinympäristöjen ja kasvualustojen lajien seurannassa on otettava huomioon 
lajille olennaiset ympäristötekijät, mm. metsärakenne ja kasvupaikkojen kosteusolo-
suhteet. Lahopuulajien seurannassa on olennaisen tärkeää arvioida lahopuujatkumoa 
kasvupaikalla. Vesilajien seurantaan tulee liittää vedenlaadun seurantaa. Paljaalla 
maalla, kallio- tai kivipinnalla kasvavien lajien kasvupaikoilla tarkastellaan avointen 
paljaiden maalaikkujen määrää. 

Sammallajien seuranta voidaan toteuttaa pääsääntöisesti hallinnollisen priorisoin-
nin mukaisesti, sillä se ei poikkea merkittävästi luonnontieteellisin perustein suun-
niteltavan seurannan tärkeysjärjestyksestä. Seurannan suunnittelussa on kuitenkin 
otettava huomioon mm. uhkatekijät ja kasvupaikkakohtaiset erot. Esimerkiksi idän-
lehväsammalen populaatioiden kehitystä tulee seurata erityisesti pääesiintymisalu-
eella Kuopiossa, jossa maankäytön paineet ja lisääntyvä rakentaminen voivat nostaa 
lajin seuranta- ja suojelutarvetta. Ensimmäiseen hallinnolliseen priorisointiluokkaan 
sijoittuneiden kahdeksan lajin seuranta on kiireellisintä ja intensiivisintä. Kolmanteen 
priorisointiluokkaan sijoittuneiden isotorasammalen ja idänlehväsammalen seuranta 
voidaan ainakin osittain korvata elinympäristöjen seurannalla ja uhanalaisuuden 
tarkastelun yhteydessä tehtävällä lajien nykytilan selvityksellä.

Seurannassa jo olevien lajien seurantaa tulee jatkaa. Seuranta tulee käynnistää niillä 
lajeilla,  joita ei vielä seurata, mutta joiden seurantavalmius on hyvä.  

Lähes kaikilla luontodirektiivin liitteen II sammallajeilla on edelleen tutkimus- ja 
selvitystarvetta. Lajien nykytilaa, levinneisyyttä, ekologiaa ja populaatioiden elin-
voimaisuutta tulisi selvittää muiden hankkeiden yhteydessä tietojen täydentämi-
seksi. Vanhojen kasvupaikkojen tarkistamista tulee jatkaa. Tiedot lajien nykyisestä 
esiintymisestä alpiinisella alueella ovat puutteelliset. Myös muualla maassa tarvitaan 
lajikohtaisia inventointeja, esimerkiksi kiiltosirppisammalen esiintyminen Lapin kol-
mion alueella tulisi selvittää.
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Lajien vaatimusten mukaan suunniteltujen hoitotoimien avulla voidaan vahvistaa 
useimpien luontodirektiivin sammallajien populaatioita. Lajeille sopivia hoitotoimia 
ja niiden vaikutuksia on vielä selvitettävä. Hoito- ja ennallistamistoimiin tulee liittää 
tarkoituksenmukainen yksityiskohtainen seuranta, jotta toimien vaikutuksista lajien 
populaatioihin ja lisääntymismenestykseen saadaan lisää tietoa. Ennallistamistarvetta 
on ainakin joillakin isonuijasammalen kasvupaikoilla.

Seurannan suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä kansalliset tarpeet että EU:lle 
raportoinnin vaatimukset. Seurannan suunnittelussa tehdään yhteistyötä lähialuei-
den, boreaalisella alueella Ruotsin ja Baltian maiden ja alpiinisella alueella Ruotsin 
ja Norjan kanssa.

Seurantatiedot tallennetaan ympäristöhallinnon uhanalaisten ja muiden seurat-
tavien lajien Eliölajit-tietojärjestelmään, jota kehitetään vastaamaan paremmin luon-
todirektiivin seurannan tarpeita.
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4   Hyödynnettävät lajit liitteessä V 

4.1  
Liite V ja siinä luetellut lajit
Luontodirektiivin liitteessä V luetellaan ne yhteisölle tärkeät eläin- ja kasvilajit, joi-
den hyödyntämisen vaikutuksiin on kiinnitettävä huomiota. Liite on kaksiosainen, 
eläimet ovat liitteessä IV a ja kasvit liitteessä IV b. Artiklan 14 mukaan liitteessä V 
olevien lajien ottaminen luonnosta ja hyväksikäyttö eivät saa olla ristiriidassa niiden 
suotuisan suojelutason säilyttämisen kanssa. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvit-
tavat toimenpiteet, jos jäsenvaltiot katsovat sen tarpeelliseksi 11 artiklassa säädetyn 
seurannan perusteella. Kyseisiin toimenpiteisiin voivat kuulua seurannan jatkamisen 
lisäksi liikkumisrajoitukset, hyödyntämisen väliaikainen tai paikallinen kieltäminen, 
pyynti- tms. aikojen tai menetelmien sääntely, suojelun huomioon ottaminen met-
sästys- ja kalastussäännöissä, lupajärjestelmät ja kiintiöt, myynnin, hallussapidon 
ja kuljetuksen sääntely, keinotekoinen lisääminen ja toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusten arviointi.  

Liitteessä V on lueteltu yhteensä 18 lajia ja kolme sukua, jotka esiintyvät Suomessa 
(taulukko 38). Lajeista 14 on vain liitteessä V eli niiden suojelukeinona on direktiivin 
mukaan ainoastaan hyödyntämisen sääntely tarvittaessa. Osalle lajeista Suomi on saa-
nut varauman muihin liitteisiin. Harmaahylje, itämerennorppa ja jokihelmisimpukka 
ovat myös liitteessä II eli niiden suojelemiseksi on sekä perustettava suojelualueita 
(Natura 2000 -alueet) että pyrittävä varmistamaan ettei hyödyntäminen vaaranna 
suotuisan suojelutason säilymistä. Sutta koskevat Suomessa poronhoitoalueella liit-
teen V mukaiset toimet ja poronhoitoalueen eteläpuolella on voimassa liitteen IV 
mukainen tiukka suojelu. 

Sukutasolla  luontodirektiivin liitteessä V on mukana lieot (Lycopodium spp.), rah-
kasammalet (Sphagnum spp.) ja poronjäkälät (Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) 
Vain.).  Varsinaiseen Lycopodium-sukuun (riidenlieot) kuuluu Suomessa kaksi lajia, 
riidenlieko (L. annotinum) ja katinlieko (L. clavatum) (Hämet-Ahti ym. 1998). Sen lisäksi 
liekokasvien heimoon Lycopodiaceae kuuluu Huperzia-suku (ketunlieot), Lycopodiel‑
la-suku (konnanlieot) ja Diphasiastrum-suku (keltalieot), jotka joidenkin auktorien 
mukaan voidaan lukea myös Lycopodium-sukuun. Luontodirektiivi tarkoittanee kui-
tenkin Lycopodium-suvun lajeilla riidenliekoa ja katinliekoa Flora Europaea -teoksen 
(Tutin ym. 1964) mukaisesti, sillä nämä lajit ovat kaupallisen käytön kannalta mer-
kityksellisimpiä. 

Suomessa esiintyy 42 rahkasammallajia (Ulvinen ym. 2002). Kolmen rahkasam-
malen, pikkulehtirahkasammalen (S. brevifolium), norjanrahkasammalen (S. isoviitae) 
ja viherrahkasammalen (S. viride) levinneisyyttä Suomessa ei tunneta kunnolla, ja 
nämä lajit on arvioitu puutteellisesti tunnetuiksi (DD) ryhmään (Ulvinen ym. 2002). 
Noin viidesosa rahkasammalista on Suomessa harvinaisia.  Muut rahkasammalet 
ovat verraten yleisiä ainakin osassa maata.
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Aiemmin poronjäkäliä erotettiin seitsemän taksonia, jotka ovat  Cladonia arbuscula 
ssp. arbuscula, C. arbuscula ssp. mitis, C. ciliata f. flavicans, C. portentosa, C. rangiferina, 
C. stellaris ja C. stygia (Vitikainen ym. 1997). Näistä C. ciliata f. flavicans ja C. portentosa 
ovat Suomessa suhteellisen vähälukuisia eikä niillä ole keräilyn tai porolaidunnuksen 
kannalta juurikaan merkitystä. Nykyisin jäkälistä käytetään Suomessa Santessonin 
(2004) nimistöä, jossa ei ole erotettu Cladina‑alasukua. 

4.2  
Uhanalaisuus ja asema kansallisessa  
lainsäädännössä
Kaikki liitteen V nisäkäslajit ovat metsästyslaissa (615/93) lueteltuja riistalajeja, joi-
den metsästyksestä säädetään Suomessa metsästyslaissa (615/1993) ja -asetuksessa 
(666/1993). Vastaavasti kaikki liitteen V kalalajit ovat Suomessa taloudellisesti hyö-
dynnettäviä lajeja, joiden kalastuksesta säädetään kalastuslailla (1998/286) ja -asetuk-
sella (1982/1116). Sama koskee myös jokirapua. Muiden lajien hyödyntämisestä tai 
hyödyntämisen rajoituksista säädetään tarvittaessa luonnonsuojelulainsäädännöllä.  
Kansallisen lainsäädännön mukaan liitteen V lajeista täysin rauhoitettuja ovat susi 
poronhoitoalueen eteläpuolella, sammakko ja jokihelmisimpukka (taulukko 38). Eu-
roopanmajavalla, itämerennorpalla, harmaahylkeellä ja sudella poronhoitoalueella 
on rauhoitusaika ja metsästystä rajoitetaan lisäksi vuosittain määrättävillä kiintiöillä. 
Metsäjäniksen ja näädän metsästys on vapaata rauhoitusaikaa lukuun ottamatta. Hil-
leriä saa metsästää ympäri vuoden. Kiellettyä on vain kolmen kuukauden ajan niiden 
naaraiden pyynti, joita seuraa saman vuoden jälkeläinen.  Nahkiaisella, harjuksella 
sekä lohella virtaavissa vesissä on rauhoitusaika. Lohella ja harjuksella on lisäksi 
alamitta, joka luonnonvesistä pyydystettyjen yksilöiden tulee täyttää. Osakaskunnat 
(ent. kalastusalueet) ja riistanhoitopiirit voivat sopia halutessaan alueellaan lainsää-
däntöä tiukemmista kalastus- ja metsästysrajoituksista. Ruotsin ja Norjan kanssa on 
tehty rajajokisopimukset, joissa on sovittu erityisesti lohikalojen kalastuksesta. 

Uhanalaisuusarvioinnin mukaan (Rassi ym. 2001) liitteen V lajeista uhanalaisia ovat 
susi, toutain, siian muodoista planktonsiika ja vaellussiika, lohi, jokihelmisimpukka 
ja verijuotikas. Silmälläpidettäviksi luokiteltuja ovat euroopanmajava, harmaahylje, 
itämerennorppa, hilleri, nahkiainen ja harjus (taulukko 38). Näistä uhanalaisista ja sil-
mälläpidettäväsitä neljän lajin tulevaisuuden uhkatekijöistä tärkeimmäksi on arvioitu 
pyynti. Yksi uhkatekijöistä se on 11 lajilla. Vedessä elävien lajien pahimmaksi uhkaksi 
arvioidaan vesirakentaminen ja kemialliset haitat, esimerkiksi vesien likaantuminen 
tai rehevöityminen. (Taulukko 39.)

Lajiryhminä käsiteltävistä suvuista liekoihin ja poronjäkäliin kuuluvat lajit ovat 
Suomessa elinvoimaisia. Rahkasammalista rannikkorahkasammal (Sphagnum affine) 
ja nummirahkasammal (S. molle) on arvioitu Suomessa vaarantuneiksi (VU) ja käyrä-
lehtirahkasammal (S. contortum), luhtarahkasammal (S. inundatum) ja kirjorahkasam-
mal (S. subnitens) ovat silmälläpidettäviä (NT, Rassi ym. 2001). Soiden kuivatukset ja 
käyttö esimerkiksi turvesoina voivat uhata rahkasammalten esiintymistä. 
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Taulukko 38. Luontodirektiivin liitteessä V lueteltujen Suomessa esiintyvien lajien asema eri säädöksissä.  
(va = Suomella on lajista varauma; ks. muut sarakkeiden ja merkkien selitykset taulukko 9). 
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Suojelustatus  
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u

D
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II
euroopanmajava   va va x rauhoitusaika/  

pyyntilupa
 Bern III NT  

harmaahylje B  x  x rauhoitusaika/  
pyyntilupa

rauhoitusaika/ 
pyyntilupa 

Bern  III NT x

metsäjänis     x rauhoitusaika rauhoitusaika Bern  III LC  

näätä     x rauhoitusaika rauhoitusaika Bern III LC  

hilleri     x rauhoitusaika  Bern III NT  

itämerennorppa B  x  x rauhoitusaika/  
pyyntilupa

FS Bern III NT x

susi                va va x/va* x/va* rauhoitettu poron-
hoitoalueen eteläpuo-
lella, rauhoitusaika ja 
pyyntilupa poronhoito-
alueella

 (Bern II) 
va 

EN  

sammakko     x rauhoitettu F Bern III LC  

toutain   va  x   Bern III VU  

muikku     x    LC  

siika     x  alamitta Bern III LC/ 
VU 

 

nahkiainen   va  x rauhoitusaika  Bern III NT  

harjus     x rauhoitusaika, alamitta  Bern III NT  

lohi (vain makeassa 
vedessä)

  va  x rauhoitusaika  
virtavesissä, alamitta

 Bern III EN/  
EW

 

rapu     x rauhoitusaika alamitta, 
rauhoitusaika 

Bern III LC x

jokihelmisimpukka AB  x  x rauhoitettu, uhanalai-
nen, erityisesti suojel-
tava

  VU x

verijuotikas     x uhanalainen, erityisesti 
suojeltava 

  EN  

lieot     x    -  

hohkasammal     x    LC  

rahkasammalet     x    -  

poronjäkälät     x    -  

*) Suden osalta liite IV on voimassa poronhoitoalueen eteläpuolella ja liite V poronhoitoalueella
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4.3  
Lajien metsästys, pyynti ja keräily
Liitteen V lajeista 13:een kohdistuu pyyntipaineita. Vapaasti metsästettäviä tai ka-
lastettavia lajeja niistä ovat rauhoitusaikoja ja mahdollisia paikallisesti sovittuja 
pyyntirajoituksia lukuun ottamatta metsäjänis, näätä, hilleri, toutain, muikku, siika, 
nahkiainen ja rapu. Muiden lajien pyyntiä rajoitetaan mm. kiintiöillä. Harjukselle on 
lisäksi määrätty alamitta (30 cm), jota pienempiä yksilöitä ei saa kalastaa. Vuosien 
2005 ja 2006 saalistilastojen mukaan (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2005a, 
b,c,d) metsäjänis on metsästetyin ja muikku kalastetuin laji. Pyyntiluvalla metsästet-
tävien lajien saaliit ovat edellisiä pienempiä. (Taulukko 40.)

Suomessa ei pyydetä eikä kerätä liitteen V lajeista itämerennorppaa, sammak-
koa, jokihelmisimpukkaa, verijuotikasta eikä hohkasammalta. Itämerennorpan ja 
jokihelmisimpukan pyyntiin on Suomessa perinteitä ja edelleenkin halukkuutta, 
mutta se on estetty lainsäädännöllä ja muilla rajoituksilla. Verijuotikasta käytettiin 
ennen lääkinnällisiin tarkoituksiin, mutta nykyisin käyttö on loppunut, samoin lajin 
kerääminen. Sammakkoa tai hohkasammalta ei ole käytetty Suomessa eikä siihen ole 
tiettävästi paineita jatkossakaan.  

Liitteessä V ovat mukana myös lieot, rahkasammalet ja poronjäkälät. Liekojen 
itiöpölyä on aiemmin käytetty apteekeissa. Kasveja on myös kerätty koristeiksi, mutta 
oletettavasti kotitarvekäyttöön tai muuten pienimuotoisesti. Nykyisestä käytöstä ei 
ole saatavissa tietoa, mutta oletettavasti sitä ei ole tai se on hyvin vähäistä. Rahka-
sammalia hyödynnetään turpeena. Turvetuotannon vaikutuksia tai turpeen noston 
määrää ei ole Suomessa totuttu arvioimaan lajien tai rahkasammal-suvun kannalta, 
vaan arvioinnin näkökulma on ollut yleensä elinympäristövaikutuksissa. Turvetuo-
tannossa oli vuonna 2005 noin 60 000 ha suota (Metsäntutkimuslaitos 2005). 

Poronjäkäliä, erityisesti palleroporonjäkälää kerätään koristetarkoituksiin (Met-
säntutkimuslaitos 2005). Vuonna 1970 vientiin meni noin 1900 tonnia, jonka jälkeen 
keräys ja vienti ovat vähentyneet (Matila ja Kubin 1998). Nykyisin vuosittain kerä-
tään noin 500 tonnia, josta 300 menee vientiin. Vuonna 2004 jäkälästä saadut vienti-
tulot olivat 1,3 milj. €. Keruukierto on noin 15–20 vuotta. Paikoin keruu voi ylittää 
jäkälän kasvun. Tärkeimmät jäkälännostoalueet sijaitsevat Perämeren rannikolla, 
Oulujokilaaksossa ja Kainuussa. Jäkäliä kerätään myös runsaasti  poronhoitoalueen 
eteläpuolelta porojen lisäravinnoksi. Tätä toimintaa ei kuitenkaan tilastoida eikä sen 
vaikutuksista ole tietoa.

4.4  
Seurannan nykytila
Sekä kalastus- että metsästyslakiin on kirjattu kestävän käytön periaate. Saalismäärät 
eivät saa ylittää kantojen kasvukykyä ja sen varmistamiseksi on oltava seurantoja. 
Hyödynnettäviä lajeja seurataan Suomessa pääsääntöisesti jo kansallisten tarpeiden 
vuoksi. Riistalajeista on saalistietoja kerätty jo vuosikymmeniä. Nykyisin seurataan 
myös riistakantojen kokoa ja joillain lajeilla myös kantojen lisääntymistä ja rakennetta 
(Lindén ym. 1996, Metsästäjäin Keskusjärjestö ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
tos). Euroopanmajavan, hylkeiden ja suden seurantoihin on omat seurantantahank-
keensa (Helle ja Stenman 1990, Maa- ja metsätalousministeriö 1996, Kojola ym. 2006). 
Yleisten lajien, metsäjäniksen ja näädän suhteellista runsautta seurataan lumijälkien 
avulla riistakolmiolaskennoilla (Helle ym. 1996). Nisäkkäistä ainoastaan hilleristä ker-
tyy liian vähän seurantatietoa. Laji on periaatteessa mukana riistakolmiolaskennoissa, 
mutta menetelmä ei sovi vähälukuisen lajin seurantaan. Kolmiot eivät myöskään ole 
tyypillisillä hillerin elinalueilla ja lajin jäljet menevät helposti sekaisin minkin jälkien 
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kanssa. Lajia saadaan lähinnä minkin pyynnin sivusaaliina muutamia satoja yksilöitä 
vuosittain (taulukko 39). 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kerää tilastoja ammatti- ja vapaa-ajan ka-
lastajien saalismääristä sekä sisävesistä että merialueelta (Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos 2005b, c, d). Lohta ja muikkua seurataan lisäksi tarkemmin omilla 
seurannoillaan. Lohesta, harjuksesta, muikusta ja siiasta on koottu levinneisyys- ja 
alkuperätietoja  RKTL:n kalakantarekisteriin jo 1980-luvun lopulla (Kallio-Nyberg ja 
Koljonen 1990, 1991, Westman 1991). Rekisteriä on täydennetty ja 1990-luvun lopulla 
mukana olivat jo kaikki luontodirektiivin liitteissä olevat lajit, myös ne luonnonsuo-
jelulain piirissä olevat lajit, joista Suomella on lisäksi varauma (pikkunahkiainen, 
rantanuoliainen ja kivisimppu). Rekisteritietojen perusteella koottu Kala-atlas on 
julkaistu vuonna 1998 (Kaukoranta ym. 1998) ja sen uusin versio RKTL:n Internet-si-
vuilla vuonna 2006 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2006b). Liitteen V kalalajien 
seuranta tulee näillä näkymin perustumaan saalistilastoihin ja kalakantarekisteriin 
kerättäviin tietoihin. 

Jokirapukantojen kuolemista ja istutuksista on kerätty tietoja, mutta jokiravun 
esiintymisestä tai runsaudesta ei ole koottua tietoa (Tulonen ym. 1998). Jokirapu-
kantoja ei myöskään seurata Suomessa. Ravustajille suunnatussa saaliskyselyssä 
kysyttiin vuonna 2001 ensimmäisen kerran erikseen joki- ja täpläravun pyyntimää-
riä (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2004).  Kalataloushallinnon rapustrategia 
valmistui vuonna 2000 (Mannonen ja Halonen 2000) ja siinä kiinnitettiin huomiota 
rapukantojen ja raputalouden kehittymisen seurannan kehittämistarpeeseen. RKTL:
ssä on käynnissä (2006) hanke, jossa rakennetaan paikkatietopohjaista tietokantaa 
joki- ja täplärapujen havainto- ja istutustietojen keräämiseen (Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos 2006a).

Sammakkokannan tilasta on saatu Suomessa tietoa Luonnontieteellisen keskus-
museon kahdesti toistaman matelija- ja sammakkoeläinkartoituksen avulla (Terhivuo 
1981, 1993a). Vaikka kartoitus perustui hajahavaintojen keruuseen, sammakko on niin 
yleinen laji, että sen tilasta kyselykartoituskin antaa melko hyvän kuvan. Hyödyntä-
misen vuoksi lajia ei tarvitse seurata.

Jokihelmisimpukalla ei ole valtakunnallista seurantaa. Lajin esiintymiä on kartoi-
tettu ja joidenkin paikallisten vesihankkeiden vaikutuksia on seurattu. Laji on myös 
direktiiviin liitteessä II ja sen seurantaa käsitellään tarkemmin luvussa 2.4. Hyödyn-
tämisen vuoksi lajia ei tarvitse seurata.  

Verijuotikas on hyvin vähälukuinen laji, jonka tiedossa olevia vanhoja tai potenti-
aalisia  esiintymiä ei ole käyty systemaattisesti läpi (Rassi ym. 2001). Olemassa olevat 
havaintotiedot ovat hajallaan eri tahoilla. Lajin hyödyntäminen on loppunut, joten 
hyödyntämisen vuoksi lajia ei tarvitse seurata. Laji on luokiteltu Suomessa erittäin 
uhanalaiseksi ja se on myös luonnonsuojeluasetuksen mukaan uhanalainen ja erityi-
sesti suojeltava laji. Lajin seurantaan on siten vahvat kansalliset velvoitteet.

Liitteessä V lueteltujen liekojen, sammalten ja jäkälien seurantaa ei ole järjestetty. 
Sammallajien levinneisyydestä, ekologiasta ja uhanalaisuudesta on julkaistu selvitys 
vuonna 2002 (Ulvinen ym.). Lieoista kertyy satunnaista näyte- ja havaintotietoa Luon-
nontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon Kastikka-tietojärjestelmään. Liekojen ja 
jäkälien tilaa on seurattu (Reinikainen ym. 2000) Valtakunnan metsien inventoinnin 
pysyvillä koealoilla.
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Taulukko 39. Luontodirektiivin liitteessä V lueteltujen lajien pyyntimäärät, elinympäristöt, uhkatekijät, seuranta ja seurantaval-
mius. (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2004, 2005a,b,c,d, Kaukoranta ym. 1998, Kojola ym. 2006, Metsäntutkimuslaitos
2005, Terhivuo 1993a, pääbiotooppi ja uhkatekijät Rassi ym. 2001),

Laji Pyynti ja
keräily
(RKTL:n tilas-
tot; metsästys
2005, kalastus
2004)

Pääbiotooppi Uhkatekijät Seuranta
(tekijä RKTL ellei
muuta mainita)

V
al
m
iu
sr
yh

m
ä

euroopanmajava 178 Järvet ja joet Pyynti, kilpailu Majavaseuranta A

harmaahylje 294 Itämeri Kemialliset haitat,
häirintä, pyynti

Harmaahyljelaskennat A

metsäjänis 188 600 Metsät Riistakolmiolaskenta,
Peltokolmiolaskenta

A

näätä 16 500 Metsät Riistakolmiolaskenta A

hilleri 500 Kulttuuriympäristöt Pyynti, kilpailu (Riistakolmiolaskenta) C

itämerennorppa - Itämeri Kemialliset haitat, pyynti Itämerennorpan
lentolaskenta

A

susi 17 Metsät Pyynti Suurpetoseuranta A

sammakko - Vedet, kosteat
ympäristöt

Matelija- ja sammakkoeläin
atlas/ havaintojen keruu
(LTKM)

A

toutain ? Joet, rannikkovedet Kemialliset haitat,
pyynti, vesirakentaminen

Kalakantarekisteriin/ Kala-
atlakseen kootut havainnot

B

muikku 4 599 000 kg Järvet, joet ja
saaristomeri

Muikkuseuranta,
saalistilastot

A

siika 2 902 000 kg Järvet, Itämeri Vesirakentaminen,
muu syy, pyynti

Kalakantarekisteriin/ Kala-
atlakseen kootut havainnot,
saalistilastot

B

nahkiainen 1,3 milj. kpl
(2002)

Itämeri, järvet, joet Vesirakentaminen, kemialli-
set haitat, pyynti

Kalakantarekisteriin/ Kala-
atlakseen kootut havainnot

B

harjus 209 000 kg Järvet, joet, purot,
rannikkovedet

Vesirakentaminen,
pyynti, kemialliset haitat

Kalakantarekisteriin/ Kala-
atlakseen kootut havainnot

B

lohi 803 000 kg Joet, järvet, Itämeri Pyynti, vesirakentaminen,
kemialliset haitat, muu syy

Lohilaskennat ja –seurannat,
saalistilastot

A

rapu 1,7 milj. kpl
(2001)

Järvet, joet, lammet,
purot

Saaliin, istutusten ja rapu-
kuolemien kirjaaminen.
Paikkatietopohjaista havain-
to- ja istutusrekisteriä ollaan
tekemässä (2006)

B

jokihelmisimpukka - Joet ja purot Kemialliset haitat, vesira-
kentaminen, pyynti, ojitus
ja turpeenotto

Kartoituksia ja yksittäis-
ten esiintymien seurantaa
(LTKM, MH, Lapin
ympäristökeskus)

B

verijuotikas - Lammet,
pienet järvet

Vesirakentaminen,
rakentaminen

C

lieot ? Metsät -

hohkasammal - Metsät D

rahkasammalet ? Suot -

poronjäkälät 500 000 kg +
keruu porojen
lisäruokintaan

Kuivat kankaat Keräys koristekäyttöön
tilastoitu.

-
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4.5

Seurannan kehittäminen
Nykyiset ja kehitteillä olevat seurannat kattavat Suomessa metsästettävät, pyydys-
tettävät tai muuten hyödynnettävät liitteen V lajit melko hyvin. Hyödynnettävistä
13 lajista lähes kaikkia riistanisäkkäitä seurataan ja taloudellisesti hyödynnettävistä
kalalajeista useista kerätään saalistilastoja (taulukko 39).Muikulla ja lohella on omat
seurantansa. Seurantatietoa kertyy heikosti kuudesta hyödynnettävästä liitteen V
lajista. Näistä kalalajien ja jokiravun seurantaa on tehostettu tai ollaan tehostamassa
RKTL:ssä. Biodiversiteetin erityisseurantoja pohtinut asiantuntijaryhmä on ehdot-
tanut erityisesti nahkiaisen, harjuksen, eri siikamuotojen ja toutaimen seurannan
tehostamista (Tutkimus, seuranta…2005).Hilleri jää nykyisten tai kehitteillä olevien
seurantojen ulkopuolelle, koska sen seurantaan ei ole tiedossa toimivaamenetelmää.
Vähintäänkin tulisi selvittää miten jo nykyisin eri yhteyksissä kertyvät luotettavat
havainnot jamuut tiedot voitaisiin käyttäämahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi tulisi
selvittää löytyisikö keinoja varsinaisen seurantatiedon saamiseksi.

Suomessa ei nykyisin metsästetä tai muutenkaan hyödynnetä luontodirektiivin V
liitteen lajeista itämerennorppaa, sammakkoa, jokihelmisimpukkaa, verijuotikasta,
hohkasammalta eikä mittavassa määrin liekojakaan, joten niiden hyödyntäminen ei
aiheuta Suomessa seurantatarvetta. Koska itämerennorppa ja jokihelmisimpuk-
ka ovat myös liitteessä II, niiden seurantavelvoite määräytyy joka tapauksessa sen
kautta.

Sukutasolla liitteessä V mukana olevien liekojen, rahkasammalten ja poron-
jäkälien luontodirektiiviin liittyvä seuranta on vasta suunnitteilla. Uhanalaisten ja
silmälläpidettävien rahkasammalten seuranta tulee järjestää osana uhanalaisten lajien
seurantaa. Muiden liitteen V kasvilajien seuranta voidaan järjestää lajiston yleisen
seurannan yhteydessä siten, että niiden käytön vaikutuksista voidaan raportoida EU:
lle. Liekojen seurantaa voidaan kehittää esimerkiksi LTKM:n kasvimuseon järjest-
elmien pohjalta. Rahkasammalten ja jäkälien esiintymisen seurantaa varten tulee
kehittää vastaavia kansalliseen yhteiskäyttöön sopivia järjestelmiä. Poronjäkälistä
kertyy runsaustietoja poronhoitoalueelta RKTL:n porolaiduninventointien yhtey-
dessä.

Hyödyntämisen vaikutusten lisäksi muusta suojelutason arviointiin liittyvästä
liitteen V lajien seurantatarpeesta ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa. Seurantavelvoite
voi koskea kaikkia liitteen V lajeja, myös niitä joita ei hyödynnetä. Siinä tapauksessa
seurantoja tulee tarkastella niiden lajien osalta tarkemmin.

O
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5 Ehdotukset lajien seurannan
järjestämiseksi

5.1

Yleistä lajiseurannoista
Tässä raportissa esitettävät seurantaehdotukset ovat alustavia ja yleisluonteisia. Eh-
dotukset on tarkoitettu taustaksi luontodirektiivin vaatiman seurantakokonaisuuden
suunnitteluun ja toteutettaviksimahdollisuuksienmukaan seurantoja järjestettäessä.
Käsittelyssä ei ole mukana lajeja, joista Suomi on saanut varauman. Myöhemmin
laadittavissa lajikohtaisissa seurantaohjelmissa esitetään yksityiskohtaisemmat suo-
situkset kunkin lajin seurannan toteuttamiseksi. Seurantaohjelmat laaditaan niiden
tahojen yhteistyönä, jotka osallistuvat ko. lajin seurannan toteutukseen ja seuranta-
tietojen käyttöön. Eritysesti tämä koskee ympäristöhallinnon vastuulla olevia lajeja.

Seurantaohjelmissa kuvataan se, miten kunkin lajin seurannat tullaan jatkossa
tekemään: työn- ja vastuunjako, seurantatiheys, otoskoko, seurantapaikat, mene-
telmä, tiedonhallintaan liittyvät seikat jne. Priorisoinnit määrittelevät sen, missä
järjestyksessä seurantaohjelmia tehdään eri lajeilla ja toisaalta sen kuinka intensiivistä
seurantaa tarvitaan.

Aiempiin lajiseurantoihin verrattuna, direktiivilajien seurannoissa on kiinnitettävä
entistä enemmän huomiota myös elinympäristöihin ja niiden tilaan. Tämä koskee
sekä jo olemassa olevia että uusia seurantoja.

Seurantoja suunniteltaessa ja toimia priorisoitaessa on otettava huomioon sekä
lajien hallinnolliset seurantatarpeet että luonnontieteelliset seikat, jotka vaikuttavat
seurantatarpeeseen.Hallinnollisia priorisointikriteereitä on käsitelty tarkemmin tässä
julkaisussa. Luonnontieteellisiä seikkoja on tarkasteltava lajiryhmittäin esimerkiksi
samalla kun lajeille tehdään seurantaohjelmia. Tulee mm. pohtia miten lajien suojelu
tai toisaalta lajien yleisyys vaikuttavat seurantatarpeeseen ja asettaako lajin elinym-
päristön tila vaatimuksia seurannalle. Seurannan suunnittelussa on otettava mah-
dollisuuksien mukaan huomioon myös lajien esiintyminen Euroopassa ja Suomen
naapurivaltioissa.

Lajeista on koottu osin tätä julkaisua tarkemmat, laajemmat ja ajantasaisemmat
tiedot EU:lle vuonna 2007 tehtyä luontodirektiivin raportointia varten. Myös siinä
yhteydessä nousseet tietotarpeet ja näkemykset seurantojen toteuttamisesta on otet-
tava huomioon luontodirektiivin seurantoja kehitettäessä.

5.2

Direktiivilajien seurannan kehittäminen
Nykyiset seurantahankkeet kattavat lähes kolmanneksen direktiivilajeista (39 lajia).
Jatkossa on turvattava seurantojen jatkuvuus. Lajin kuuluminen seurattavien ryh-
mään ei välttämättä tarkoita sitä, että luontodirektiivin seurantavelvoitteet ovat sen
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osalta täysin kunnossa. Koska ryhmässä on lajeja, joiden seurannat on aloitettumuista
syistä kuin direktiivivelvoitteiden vuoksi, seuranta-aineistoissa voi olla suojelutason
arviointiin liittyviä puutteita tai kehittämistarpeita. Erityisesti elinympäristön laatua
ja saatavuutta on tähänmennessä toteutetuissa seurannoissa tarkasteltu vain harvoin.
Parannettavaa voi olla myös tiedonhallinnassa, raportoinnissa tms. tiedon käyttöön
liittyvissä seikoissa. Tilanne on arvioitava lajikohtaisesti sen jälkeen kun Suomen
luontodirektiivin toimeenpanoa koskeva toinen raportti on saatu valmiiksi.

lapinhilpi
tunturiarho
perämerenmaruna
serpentiiniraunioinen
pikkunoidanlukko
pahtakeltto
tikankontti
idänkynsimö
tuoksualvejuuri
pohjanailakki
pahtahietaorvokki

naali
susi
ahma
harmaahylje
saukko
ilves
itämerennorppa
saimaannorppa
pyöriäinen
liito-orava
metsäpeura

karhu
viitasammakko
korukeräpallokas
lahokapo
punahärö
meriuposkuoriainen
korpikolva
muurahaissinisiipi
pohjanvalkotäpläpaksupää
luhtakultasiipi
idänverijuuri,

Liitteen II ja IV lajit, joita seurataan

Lähes kaikki direktiivilajit tunnetaan kuitenkin niin hyvin, että niiden uhanalai-
suus eli häviämisen todennäköisyys on pystytty arvioimaan IUCN:n kriteereillä.
Lajien uhanalaisuutta on siis seurattu uhanalaisuusluokkien tarkkuudella kymmenen
vuoden välein, mutta pelkästään arvioinnin tekemistä ei ole tässä katsottu seuran-
naksi. Yhdeksän direktiivilajin uhanalaisuutta ei voitu arvioida puutteellisten tietojen
tai muiden syiden vuoksi (Rassi ym. 2001).

Niistä lajeista, joita ei vielä varsinaisesti seurata, seurannat on valmiustarkastelun
perusteella mahdollista järjestää 58 lajille. Kyseisten lajien seurantaan on sekä tiedol-
liset että käytännön valmiudet. Yllä kuvatun suunnittelun jälkeen on pääsääntöisesti
ympäristöministeriön johdolla tai valtuuttamana sovittavaminkälaisella yhteistyöllä
koordinointi, maastotyöt, analysointi ja tietojen hallinta järjestetään. Myös käytettä-
vissä olevat resurssit vaikuttavat seurantojen toteutukseen. Liitteiden II ja IV lajeille
on tehty hallinnollinen priorisointi, jossa kyseiset lajit jaettiin kolmeen luokkaan I–III.
Tärkeimpään eli I-luokkaan kuuluvat lajit on lueteltu alla olevan luettelon kohdassa
B I. Niiden seurantojen suunnitteluun tulee ryhtyä ensimmäisenä ja seurannat ovat
toistoväliltään jamenetelmältään intensiivisempiä kuinmuilla lajeilla. Lajit ovat luon-
nonsuojeluasetuksella uhanalaisiksi ja erityisesti suojeltaviksi säädettyjä direktiivila-
jeja. Luonnontieteelliset priorisointitarkastelut voivat muuttaa tässä esitettyä lajien
järjestystä. Toisessa ryhmässä (B II) onmelko tärkeiksi hallinnollisessa priorisoinnissa
luokitellut lajit. Useimmat niistä ovat luonnonsuojeluasetuksen uhanalaisia lajeja.
Kolmanteen priorisointiluokkaan (B III) kuuluvien lajien seurantaan onmyös selkeä
velvoite. Näiden lajien seurannan toteuttaminen ei ole niin kiirellistä kuin luokkien
I-II lajeilla ja seurannat voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa kevyemmin.
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III
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Liitteiden II ja IV lajit, joiden seurannan aloittamiseen on valmius

rupilisko
jokihelmisimpukka
vennajäärä
erakkokuoriainen
haavansahajumi
upossarpio
pohjansorsimo

notkeanäkinruoho
hentonäkinruoho
rönsysorsimo
hämeenkylmänkukka
lahokaviosammal
hiuskoukkusammal
katkokynsisammal

lapinsirppisammal
isonuijasammal
lapinpahtasammal
hitupihtisammal
kourukinnassammal

B I

vuollejokisimpukka
mustatattiainen
tundrasinisiipi
punakeltaverkkoperhonen
kirjoverkkoperhonen
kirjopapurikko
isokultasiipi

isoapollo
pikkuapollo
viherukonkorento
sirolampikorento
lummelampikorento
täplälampikorento
kirjojokikorento

neidonkenkä
laaksoarho
ruijanesikko
lettorikko
pohjankellosammal
kiiltosirppisammal
korpihohtosammal

B II

havuhuppukuoriainen
mäntyhuppukuoriainen
kääpiöhopeatäplä
ruijannokiperhonen

pohjanharmoyökkönen
tundrasara
hajuheinä
myyränporras

lietetatar
lapinleinikki
isotorasammal
idänlehväsammal

B III

Liitteiden II ja IV lajit, joiden seurannan aloittamiseen ei ole valmiutta

C I
palolatikka

C II
koivuhiiri
jättisukeltaja
isolampisukeltaja

D I
kulonyhäkäs
kaskikeiju
ripsisiippa
kalkkisiemenkotilo

D II
pohjanlepakko
isoviiksisiippa
vesisiippa
lampisiippa

viiksisiippa
isolepakko
pikkulepakko
vaivaislepakko

korvayökkö
kimolepakko
lettosiemenkotilo
nelilehtivesikuusi

D III

rusoharmoyökkönen
kapeasiemenkotilo
lapinkaura

Ahvenanmaan vastuulajit

kangaskäärme
kiiltovalkku
teodorinpihjala

Neljäsosalle direktiivilajeista (28 lajia) seurantojen järjestämiseen ei ole tarkaste-
lun perusteella valmiutta. Useimmissa tapauksissa lajien esiintymistä tai biologiaa
ei tunneta riittävän hyvin (alla olevan luettelon kohta D). Joillakin lajeilla seurantaan
liittyy joku toistaiseksi ratkaisematon käytännön ongelma (C). Ennen kuin niiden
seuranta voidaan järjestää, on ensin selvitettävä esiintymisen nykytilanne, tehtävä
lisätutkimuksia, kehitettävä uusia seurantamenetelmiä tai koulutettava lisää kartoi-
tuksissa ja seurannassa tarvittavia lajiasiantuntijoita. Näilläkin lajeilla esitetty prio-
risointiluokka kertoo alustavasti seurannan järjestämisen kiirellisyyden.

Direktiivissä on kolme vain Ahvenanmaalla esiintyvää lajia, joiden seurannasta
vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus.



305Suomen ympäristö 14 | 2008

Liitteen V lajien valmiusryhmät
Suomessa hyödynnettävät (metsästys, kalastus tms.) lajit merkitty tähdellä

A

*euroopanmajava
*harmaahylje
*metsäjänis
*näätä
itämerennorppa
*susi (poronhoitoalueella)
sammakko
*muikku
*lohi

*toutain
*siika
*nahkiainen
*harjus
*jokirapu
jokihelmisimpukka

B C ja D

*hilleri
verijuotikas
hohkasammal

Ryhmittelemättä

lieot
rahkasammalet
poronjäkälät

Lajien hyödyntämisen sääntelyä koskevaan liitteeseen V kuuluu 18 Suomessa
esiintyvää lajia sekä kolme sukua. Lajeista neljä on mukana myös muissa liitteissä.
Lähes kaikkia Suomessa metsästettäviä, pyydettäviä tai muuten hyödynnettäviä
lajeja seurataan nykyisinkin tai niiden seurantoja ollaan järjestämässä. Yleensämink-
kipyynnin sivusaaliina tulevan hillerin seurannassa on menetelmällisiä ongelmia.
Sukutasolla tarkasteltavien liekojen, rahkasammalten ja poronjäkälien seurantaa ei
myöskään ole järjestetty. Direktiivin vaatimukset niiden V liitteen lajien seurannsta,
joita ei hyödynnetä, ovat selkiytymättöminä.
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1911 Alopex lagopus naali X X A X e R CR X I A

1352 Canis lupus susi va va x/va x/va R tai
ra/pl

EN X X II A

1337 Castor fiber euroopanmajava va va X ra/pl NT X A

1313 Eptesicus nilssonii pohjanlepakko X R F LC X X II D

1912 Gulo gulo ahma X X AB R EN X X X I A

1364 Halichoerus grypus harmaahylje X B X ra/pl NT X X X III A

1334 Lepus timidus metsäjänis X ra LC X X A

1355 Lutra lutra saukko X AB X R (FS) NT X X II A

1361 Lynx lynx ilves va X R NT X X II A

1357 Martes martes näätä X ra LC X X A

1358 Mustela putorius hilleri X ra NT X C

1320 Myotis brandtii isoviiksisiippa X R (F) DD X II D

1314 Myotis daubentonii vesisiippa X R F LC X II D

1318 Myotis dasycneme lampisiippa (X) X R (F) - X II D

1330 Myotis mystacinus viiksisiippa X R (F) DD X II D

1322 Myotis nattereri ripsisiippa X e R (F) EN X I D

1312 Nyctalus noctula isolepakko X R F DD X II D

1938 Phoca hispida botnica itämerennorppa X B X ra/pl FS NT X X X III A

1913 Phoca hispida
saimensis

saimaannorppa X X B X e R EN X X I A

1351 Phocoena phocoena pyöriäinen (X) X R F - X X II A

1317 Pipistrellus nathusii pikkulepakko X R F DD X II D
1309 Pipistrellus pipistrellus vaivaislepakko X R (F) - X II D

1326 Plecotus auritus korvayökkö X R F LC X II D

1910 Pteromys volans liito-orava X X B X u R VU X X I A

1937 Rangifer tarandus
fennicus

metsäpeura X B ra/pl NT X X III A

1343 Sicista betulina koivuhiiri X R LC X II C

1354 Ursus arctos karhu va va X R NT X X II A

1332 Vespertilio murinus kimolepakko X R F - X II D

Liite 1. Luontodirektiivin liitteiden II, IV jaV Suomessa esiintyvät lajit, niiden asema
kansallisessa lainsäädännössä, uhanalaisuusarvioinnin uhanalaisuusluokka sekä
esiintyminen EU:n luonnonmaantieteellisillä alueilla ja Itämerellä.
Taulukkoon on merkitty myös tässä julkaisussa käytetty lajien hallinnollinen priorisointiluokka ja seurantavalmiusryhmä.
Direktiivin liitteissä käytetty lajin tieteellinen nimi on merkitty sulkeisiin, mikäli se eroaa Suomessa käytössä olevasta.
va = Suomella on lajista varauma.
Referenssiluettelot (European Commission 2003 b ja c): A = alpiininen alue, B = boreaalinen alue.
Rauhoitukset (luonnonsuojelu-, metsästys- tai kalastuslainsäädäntö): R = kokonaan rauhoitettu , ra = rauhoitusaika,
pl = tarvitaan pyyntilupa, am = alamitta
Luonnonsuojeluasetuksen mukainen uhanalaisuus: u = uhanalainen, e = uhanalainen ja erityisesti suojeltava
Ahvenanmaa: Ål = esiintyy Suomessa vain Ahvenanmaalla, F = fridlysta, S = särskilt skyddsvärda, ( ) = status jos tavataan
maakunnassa - ei tiettävästi nykyesiintymiä
Liitteiden II ja IV lajien hallinnolliset priorisointiluokat I–III; luokka I tärkein ja kiireellisin.
Seurannan valmiusryhmät: A = lajia seurataan, B = lajia ei seurata, mutta seuranta voidaan aloittaa, C = seurantaan ei ole
käytännön valmiutta, D = seurantaan ei ole tiedollista valmiutta
* teodorinpihlaja sisältyy kaunopihlajaan (Sorbus meinichii)
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1214 Rana arvalis viitasammakko X R F LC X II A

1213 Rana temporaria sammakko X R F LC X X A

1166 Triturus cristatus rupilisko X B X e R FS VU X I B

1283 Coronella austriaca kangaskäärme X R FS VU Ål D

1130 Aspius aspius toutain va X VU X X III B

1149 Cobitis taenia rantanuoliainen va u EN X X III C

2492 Coregonus albula muikku X LC X X X A

2494 Coregonus lavaretus siika X LC/
VU

X X X III B

1163 Cottus gobio kivisimppu va LC X X X B

1099 Lampetra fluviatilis nahkiainen va X ra NT X X B

1096 Lampetra planeri pikkunahkiainen va LC X C

1106 Salmo salar lohi (vain makeassa
vedessä)

va X ra,
am

EN/
EW

X X X I A

1109 Thymallus thymallus harjus X ra,
am

NT X X X B

1034 Hirudo medicinalis verijuotikas X e EN X I C

1029 Margaritifera
margaritifera

jokihelmisimpukka X AB X e R VU X X X I B

1032 Unio crassus vuollejokisimpukka X B X u R VU X II B

1014 Vertigo angustior kapeasiemenkotilo X B NT X III D

1015 Vertigo genesii kalkkisiemenkotilo X B e EN X I D

1013 Vertigo geyeri lettosiemenkotilo X B u NT X II D

1091 Astacus astacus jokirapu X LC X X B

1919 Agathidium
pulchellum

korukeräpallokas X B e EN X X I A

1920 Boros schneideri lahokapo X B e VU X I A

1921 Corticaria planula kulonyhäkäs X B e EN X X I D

1086 Cucujus cinnaberinus punahärö X B X e R CR X X I A

1081 Dytiscus latissimus jättisukeltaja X B X R LC X X II C

1082 Graphoderus
bilineatus

isolampisukeltaja X B X R LC X II C

1922 Macroplea
pubipennis

meriuposkuoriainen X B e VU X X I A

1923 Mesosa myops vennajäärä X B e CR X I B

1084 Osmoderma eremita erakkokuoriainen X X B X e R CR X X I B

1924 Oxyporus
mannerheimii

mustatattiainen X B u VU X II B

4021 Phryganophilus
ruficollis

kaskikeiju (X) X X e R EN X I D

1925 Pytho kolwensis korpikolva X B X e R EN X I A

1926 Stephanopachys
linearis

havuhuppu-
kuoriainen

X B NT X III B

1927 Stephanopachys
substriatus

mäntyhuppu-
kuoriainen

X B NT X III B

1928 Xyletinus tremulicola haavansahajumi X B e EN X X I B
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1930 Agriades glandon
subsp. aquilo

tundrasinisiipi X A u R EN X II B

1931 Clossiana improba
subsp. improbula

kääpiöhopeatäplä X A NT X X III B

1932 Erebia medusa ssp.
polaris

ruijannokiperhonen X A NT X X III B

1065 Euphydryas aurinia punakeltaverkko-
perhonen

X B u R VU X II B

1052 Euphydryas maturna
(Hypodryas maturna)

kirjoverkkoperhonen X B X R LC X II B

1058 Glaucopsyche arion
(Maculinea arion)

muurahaissinisiipi X e R CR X I A

1933 Hesperia comma
subsp. catena

pohjanvalkotäplä-
paksupää

X A R NT X III A

1067 Lopinga achine kirjopapurikko X R NT X II B

1060 Lycaena dispar isokultasiipi X B X u R EN X II B

4038 Lycaena helle luhtakultasiipi (X) X e R VU X X I A

1057 Parnassius apollo isoapollo X R FS NT X X II B

1056 Parnassius
mnemosyne

pikkuapollo X u R FS VU X II B

1934 Xestia borealis pohjanharmo-
yökkönen

X B NT X III B

1935 Xestia brunneopicta rusoharmoyökkönen X B DD X III D

1929 Aradus angularis palolatikka X B e EN X X I C

1048 Aeshna viridis viherukonkorento X u R EN X II B

1038 Leucorrhinia albifrons sirolampikorento X R LC X II B

1035 Leucorrhinia caudalis lummelampikorento X R LC X II B

1042 Leucorrhinia
pectoralis

täplälampikorento X B X R LC X II B

1037 Ophiogomphus cecilia kirjojokikorento X B X R LC X II B

1039 Sympecma paedisca
(S. baueri)

idänkirsikorento Suomelle uusi liitteen IV laji, joka on mukaan tässä julkaisussa vain lajiluetteloissa

1939 Agrimonia pilosa idänverijuuri, X B X e R EN X I A

1940 Alisma wahlenbergii upossarpio X X B X e R VU X X I B

1941 Arctagrostis latifolia lapinhilpi X B X u R VU X II A

1942 Arctophila fulva var.
pendulina (A. fulva)

pohjansorsimo X B X e R CR X I B

1943 Arenaria pseudo-
frigida (A. ciliata
subsp. pseudofrigida)

tunturiarho X B X R NT X III A

1945 Artemisia campestris
ssp. bottnica

perämerenmaruna X B X e R CR X X I A

4066 Asplenium
adulterinum

serpentiiniraunioinen (X) X e R EN X I A

1419 Botrychium simplex pikkunoidanlukko X B X e R FS EN X X I A
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1949 Calypso bulbosa neidonkenkä X B X u R VU X X II B

1950 Carex holostoma tundrasara X AB X R NT X X III B

1951 Cinna latifolia hajuheinä X B X R NT X X III B

1953 Crepis tectorum ssp.
nigrescens

pahtakeltto X AB X e R CR X X I A

1902 Cypripedium
calceolus

tikankontti X B X u R FS VU X II A

1955 Diplazium sibiricum myyränporras X AB X R LC X X X III B

1957 Draba cinerea idänkynsimö X B X R NT X III A

1958 Dryopteris fragrans tuoksualvejuuri X A X R NT X X III A

1960 Hippuris tetraphylla nelilehtivesikuusi X B X u R EN X X II D

1903 Liparis loeselii kiiltovalkku X B X R FS EN Ål B

Lycopodium spp. lieot X X X

1962 Moehringia lateriflora laaksoarho X B X u R VU X II B

1833 Najas flexilis notkeanäkinruoho X B X e R EN X I B

1963 Najas tenuissima hentonäkinruoho X B X e R EN X X I B

1966 Persicaria foliosa lietetatar X B X R NT X X III B

1968 Primula nutans ssp.
finmarchica var.
jokelae (P. nutans)

ruijanesikko X B X u R EN X X II B

1971 Puccinellia
phryganodes

rönsysorsimo X B X e R EN X I B

1477 Pulsatilla patens hämeenkylmänkukka
(kylmänkukka),

X B X e R EN X I B

1972 Ranunculus
lapponicus

lapinleinikki X AB X R LC X X X III B

1528 Saxifraga hirculus lettorikko X AB X u R VU X X X II B

1975 Silene involucrata ssp.
tenella (Silene furcata
ssp. angustiflora)

pohjanailakki X B X e R CR X I A

1976 Sorbus meinichii
(incl. S. teodorii)

teodorinpihlaja * X B X FS CR Ål D

1977 Trisetum subalpestre lapinkaura X A X R NT X X III D

1978 Viola rupestris ssp.
relicta

pahtahietaorvokki X A X e R VU X X I A

1386 Buxbaumia viridis lahokaviosammal X B e R FS EN X I B

1980 Cephalozia macounii hitupihtisammal X B e R EN X X I B

1981 Cynodontium
suecicum

isotorasammal X AB R FS NT X X III B

1383 Dichelyma
capillaceum

hiuskoukkusammal X B e R EN X I B

1381 Dicranum viride katkokynsisammal X B e R EN X I B

1982 Encalypta mutica pohjankellosammal X AB u VU X X X II B

1393 Hamatocaulis
vernicosus
(Drepanocladus v.)

kiiltosirppisammal X AB u R FS VU X X II B
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Direktiivin liitteet Säädökset Esiintyminen
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1983 Hamatocaulis
lapponicus

lapinsirppisammal X B e EN X X I B

1984 Herzogiella turfacea korpihohtosammal X B u VU X X II B

Leucobryum glaucum hohkasammal X LC X D

1389 Meesia longiseta isonuijasammal X B e R FS EN X X X I B

1986 Orthothecium
lapponicum

lapinpahtasammal X A e EN X X I B

1987 Plagiomnium
drummondii

idänlehväsammal X B NT X X III B

1394 Scapania carinthiaca
(S.massalongi)

kourukinnassammal (X) e CR X X I B

1409 Sphagnum spp. rahkasammalet X X X

1378 Cladonia subgenus
Cladina

poronjäkälät X X X
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Luontodirektiivin Suomessa
esiintyvät eläimet

ÅL UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA KSU LSU PPO KAI LAP Alueita
yhteensä

Alopex lagopus naali x 1

Canis lupus susi x x x x x x x x x x x x x 13

Castor fiber euroopanmajava x x x 3

Eptesicus nilssonii pohjanlepakko x x x x x x x x x x x x x x 14

Gulo gulo ahma x x x x x x x x x x x 11

Halichoerus grypus harmaahylje x x x x x x 6

Lepus timidus metsäjänis x x x x x x x x x x x x x x 14

Lutra lutra saukko x x x x x x x x x x x x x 13

Lynx lynx ilves x x x x x x x x x x x x x 13

Martes martes näätä x x x x x x x x x x x x x x 14

Mustela putorius hilleri x x x x x x x x x x x x x 13

Myotis brandtii isoviiksisiippa x x x x x x x x x x x x 12

Myotis dasycneme lampisiippa x 1

Myotis daubentonii vesisiippa x x x x x x x x x x x 11

Myotis mystacinus viiksisiippa x x x x x x x x x 9

Myotis nattereri ripsisiippa x x x x 4

Nyctalus noctula isolepakko x x x x x x 6

Phoca hispida botnica itämerennorppa x x x x x x 7

Phoca hispida
saimensis

saimaannorppa x x x 3

Phocoena phocoena pyöriäinen x x x x 4

Pipistrellus nathusii pikkulepakko x x x x 4

Pipistrellus
pipistrellus

vaivaislepakko x x 2

Plecotus auritus korvayökkö x x x x x x x x x x x x 12

Pteromys volans liito-orava x x x x x x x x x x x x 12

Rangifer tarandus
fennicus

metsäpeura x x x x x 5

Sicista betulina koivuhiiri x x x x x x x x x 9

Ursus arctos karhu x x x x x x x x x x x x x 13

Vespertilio murinus kimolepakko x x x x 4

Rana arvalis viitasammakko x x x x x x x x x x x x x x 14

Rana temporaria sammakko x x x x x x x x x x x x x x 14

Triturus cristatus rupilisko x x x x 4

Coronella austriaca kangaskäärme x 1

Liite 2. Luontodirektiivin liitteissä lueteltujen lajien nykyinen esiintyminen
ympäristöhallinnon toimialueilla ja Ahvenanmaan maakunnassa.
Taulukossa ovat mukana myös ne lajit, joista Suomella on varauma. Kasveilla nykyisiksi on katsottu v. 1990, perhosilla v. 1988
ja kovakuoriaisilla v. 1980 ja sen jälkeen tehdyt havainnot. Muissa ryhmissä aikaraja vaihtelee lajeittain tietolähteen mukaan.
X = lajin nykyesiintymä alueella, % = luontaisten levinneisyysalueiden ulkopuolelle tehdyt kala- ja rapuistutukset
ÅL = Ahvenanmaan maakunta, Alueelliset ympäristökeskukset: UUS = Uusimaa, LOS = Lounais-Suomi, HAM = Häme,
PIR = Pirkanmaa, KAS = Kaakkois-Suomi, ESA = Etelä-Savo, PSA = Pohjois-Savo, PKA = Pohjois-Karjala,
KSU = Keski-Suomi, LSU = Länsi-Suomi, PPO = Pohjois-Pohjanmaa, KAI = Kainuu, LAP = Lappi
(SYKE/ Eliölajit -tietojärjestelmä, LTKM/ BIVA-tietokanta, Hagner-Wahlsten suul.tieto 2007, Helle ja Wikman 2006,
Hulden 2000, Hämäläinen ja Valtonen 1986, Ilmonen ym. 2001, Kaikusalo 1993, Kaikusalo ym. 2000, Karjalainen 2002,
Kaukoranta ym. 1998, Kojola ym. 2006, Kyheröinen suul.tieto 2007, Lindén ym. 1996, Liukko 2001, MH 2006, Mitchell-Jones
ym. 1999, Rassi ym. 2001, RKTL 2006a, Siivonen ja Wermundsen 2003, 2004, Terhivuo 1993a, Tulonen ym. 1998,
Valovirta 2006, Vihervaara ym. 2003, YM:n pyöriäistyöryhmä 2006.)
x = lajin nykyesiintymä alueella, % = istutettu tm. tuotu alueelle
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Luontodirektiivin Suomessa
esiintyvät eläimet

ÅL UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA KSU LSU PPO KAI LAP Alueita
yhteensä

Aspius aspius toutain x x % x % % % % 3

Cobitis taenia rantanuoliainen x 1

Coregonus albula muikku x x x x x x x x x x x x x 13

Coregonus lavaretus siika x x x x x x x x x x x x x 13

Cottus gobio kivisimppu x x x x x x x x x x x x x x 14

Lampetra fluviatilis nahkiainen x x x x x x x x x x x 11

Lampetra planeri pikkunahkiainen x x x x x x x x x x x x 12

Salmo salar lohi x x x x x x 6

Thymallus thymallus harjus % x % % x x x x % x x x x 9

Astacus astacus jokirapu % x x x x x x % % x % % % % 7

Hirudo medicinalis verijuotikas x x 2

Margaritifera
margaritifera

jokihelmisimpukka x x x x x x x 7

Unio crassus vuollejoki-
simpukka

x x x x x x x 7

Vertigo angustior kapeasiemenkotilo x 1

Vertigo genesii kalkkisiemenkotilo x x 2

Vertigo geyeri lettosiemenkotilo x x x x x 5

Agathidium
pulchellum

korukeräpallokas x x x x x 5

Boros schneideri lahokapo x x x x 4

Corticaria planula kulonyhäkäs 0

Cucujus cinnaberinus punahärö x x x 3

Dytiscus latissimus jättisukeltaja x x x x x x x x x x x x x 13

Graphoderus
bilineatus

isolampisukeltaja x x x x x x x x 8

Macroplea
pubipennis

meriupos-
kuoriainen

x x x 3

Mesosa myops vennajäärä x 1

Osmoderma eremita erakkokuoriainen x 1

Oxyporus
mannerheimii

mustatattiainen x x x x x x x 7

Phryganophilus
ruficollis

kaskikeiju x x x 3

Pytho kolwensis korpikolva x x x x 4

Stephanopachus
linearis

havuhuppu-
kuoriainen

x x x x x 5

Stephanopachys
substriatus

mäntyhuppu-
kuoriainen

x x x x 4

Xyletinus tremulicola haavansahajumi x x x x 4

Agriades glandon
subsp. aquilo

tundrasinisiipi x 1

Clossiana improba
subsp. improbula

kääpiöhopeatäplä x 1

Erebia medusa ssp.
polaris

ruijannoki-
perhonen

x 1

Euphydryas aurinia punakelta-
verkkoperhonen

x x 2

Hesperia comma
subsp. catena

pohjanvalkotäplä-
paksupää

x 1
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Luontodirektiivin Suomessa
esiintyvät kasvit

ÅL UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA KSU LSU PPO KAI LAP Alueita
yhteensä

Agrimonia pilosa idänverijuuri x x 2

Alisma wahlenbergii upossarpio x x 2

Arctagrostis latifolia lapinhilpi x 1

Arctophila fulva var.
pendulina

pohjansorsimo x x 2

Arenaria
pseudofrigida

tunturiarho x x 2

Artemisia campestris
ssp. bottnica

perämerenmaruna x 1

Asplenium
adulterinum

serpentiini-
raunioinen

x x x 3

Botrychium simplex pikkunoidanlukko x x 2

Calypso bulbosa neidonkenkä x x x x x 5

Carex holostoma tundrasara x 1

Cinna latifolia hajuheinä x x x x x x x x x x 10

Crepis tectorum ssp.
nigrescens

pahtakeltto x 1

Cypripedium
calceolus

tikankontti x x x x x x x x x x x x 12

Diplazium sibiricum myyränporras x x x x x x x x x 9

Draba cinerea idänkynsimö x x 2

Dryopteris fragrans tuoksualvejuuri x 1

Hippuris tetraphylla nelilehtivesikuusi x x x 3

Liparis loeselii kiiltovalkku x 1

Moehringia lateriflora laaksoarho x x 2

Luontodirektiivin Suomessa
esiintyvät eläimet

ÅL UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA KSU LSU PPO KAI LAP Alueita
yhteensä

Hypodryas maturna kirjoverkko-
perhonen

x x x x x x x x 8

Lopinga achine kirjopapurikko x x x x 4

Lycaena dispar isokultasiipi x 1

Lycaena helle luhtakultasiipi x x x 3

Maculinea arion muurahaissinisiipi x x x x x x 6

Parnassius apollo isoapollo x x x x 4

Parnassius
mnemosyne

pikkuapollo x x x 3

Xestia borealis pohjanharmo-
yökkönen

x 1

Xestia brunneopicta rusoharmo-
yökkönen

x 1

Aeshna viridis viherukonkorento x x x x x x x 7

Leucorrhinia albifrons sirolampikorento x x x x x x x x x 9

Leucorrhinia caudalis lummelampi-
korento

x x x x x x x x 8

Leucorrhinia
pectoralis

täplälampikorento x x x x x 5

Ophiogomphus cecilia kirjojokikorento x x x x x x x x x x 10

Aradus angularis palolatikka x x 2

eläimet
yhteensä

22 47 49 37 37 49 36 33 44 40 30 37 26 35
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Luontodirektiivin Suomessa
esiintyvät kasvit

ÅL UUS LOS HAM PIR KAS ESA PSA PKA KSU LSU PPO KAI LAP Alueita
yhteensä

Najas flexilis notkeanäkinruoho x x x x 4

Najas tenuissima hentonäkinruoho x x x x x x x 7

Persicaria foliosa lietetatar x x x x x x x x x x x 11

Primula nutans ssp.
finmarchica var.
jokelae

ruijanesikko x x x 3

Puccinellia
phryganodes

rönsysorsimo x 1

Pulsatilla patens hämeenkylmän-
kukka

x x 2

Ranunculus
lapponicus

lapinleinikki x x x x x 5

Saxifraga hirculus lettorikko x x x x 4

Silene involucrata
ssp. tenella

pohjanailakki x 1

Sorbus meinichii teodorinpihlaja x 1

Trisetum subalpestre lapinkaura x 1

Viola rupestris ssp.
relicta

pahtahietaorvokki x 1

Buxbaumia viridis lahokaviosammal x x x 3

Cephalozia macounii hitupihtisammal x x x x x 5

Cynodontium
suecicum

isotorasammal x x x x 4

Dichelyma
capillaceum

hiuskoukku-
sammal

x x x x 4

Dicranum viride katkokynsisammal x x 2

Encalypta mutica pohjankello-
sammal

x x 2

Hamatocaulis
lapponicus

lapinsirppisammal x x x x x x 6

Hamatocaulis
vernicosus

kiiltosirppisammal x x x x x x x x x x 10

Herzogiella turfacea korpihohtosammal x x x x x x x x x x x 11

Meesia longiseta isonuijasammal x x x x x 5

Orthothecium
lapponicum

lapinpahtasammal x 1

Plagiomnium
drummondii

idänlehväsammal x x x 3

Scapania carinthiaca kourukinnas-
sammal

x 1

kasvit
yhteensä

5 10 8 14 11 9 10 10 13 9 5 19 11 26
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Elinympäristö Lajin tieteellinen ja
suomenkielinen nimi

Arvioitavat / mitattavat lajitunnukset *

Niityt Agrimonia pilosa, idänverijuuri • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkivien, kukattomien ja
nupullisten versojen määrä, • taimien esiintymien / määrä, • kukin-
nan vaihe, • versojen kunto, • siementuotto, • laidunnetuilla paikoilla /
paikoilla, joilla häiriötekijöitä poikki menneiden versojen määrä, • muu-
tokset populaatiossa ja arviot syistä

Artemisia campestris ssp. bottnica,
perämerenmaruna

• kasvustojen laajuus ja pinta-ala, • kukkivien ja kukkimattomien
tuppaiden määrä, • tuppaiden koko (läpimitta / versojen määrä),
• tuppaiden kunto, • siementuotto, • muutokset populaatiossa ja arviot
syistä

Botrychium simplex,
pikkunoidanlukko

• kasvustojen laajuus ja pinta-ala, • yksilöiden määrä, • yksilöiden
koko, • yksilöiden kunto, • muutokset populaatiossa ja arviot syistä

Primula nutans ssp. finmarchica var.
jokelae (P. nutans), ruijanesikko

• kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkivien ruusukkeiden
määrä, eritellen pin- ja thrum-kukkatyypit, • kukkimattomien ja kuk-
kivien ruusukkeiden suhde esim. koealalta, • ruusukkeiden kunto,
• siementuotto, • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Puccinellia phryganodes,
rönsysorsimo

• kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • yksilömäärä (arvio),
• kunto, • kukinta, • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Vedet Alisma wahlenbergii, upossarpio • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys • kasvusyvyys, • kukkivien
yksilöiden määrä, • yksilöiden kunto, • siementuotto, • muutokset
populaatiossa ja arvio syistä

Arctophila fulva var. pendulina
(A. fulva), pohjansorsimo

• kasvuvyöhykkeen pinta-ala, • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys,
• versojen määrä (isoissa populaatioissa rvio), • kukkivien ja kukat-
tomien versojen suhde (esim. koealalta), • versojen koko, • versojen
kunto, • siementuotto, • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Hippuris tetraphylla,
nelilehtivesikuusi

• kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys • kasvusyvyys, • versojen
määrä, • versojen kunto, • siementuotto, • muutokset populaatiossa ja
arvio syistä

Najas flexilis, notkeanäkinruoho • kasvuston sijaintialue, • kasvuston ala, tiheys ja runsaus,
• yksilömäärä (arvio), • siementuotto, • muutokset kasvuston sijain-
tialueessa ja arviot syistä, • muutokset populaatiossa ja arviot syistä

Liite 3. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV putkilokasvien seurannassa
arvioitavat muuttujat ja kas-vupaikoilta tarkasteltavat tekijät
* = Alustavasti vuoden 2007 EU-raportoinnissa käytettäväksi ehdotetut populaatiokoon tunnukset on lihavoitu.
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Arvioitavat ympäristötunnukset Muuta huomiotavaa (mm. uhkatekijät,
hoitotoimet); selvitystarpeet

• kasvillisuustyyppi, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, •
pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, paljaan maan osuus, • pen-
saskerros: valtalajit, • puusto: kokonaislatvuspeittävyys, valtalaji/t,
puulajisuhteet ja varjostus, • maalaji, • ekspositio, • tehdyt metsänhoi-
totoimet, • umpeenkasvu: heinittyminen, vatukoituminen, • tehdyt hoi-
totoimet ja niiden vaikutusten arviointi, • hoitotarpeen arviointi, • lajille
soveliaan elinympäristön laajuus

Kasvupaikat vaativat jatkuvaa hoitoa. Siemenel-
linen lisääntyminen edellyttää muun kasvillisuuden
ja maanpinnan avoimuutta. Ei kestä kuusettumista.
Ei kestä paahteisuutta, lievä varjostus (lehtipuiden
ja -pensaiden) eduksi. HAMin kasvupaikoille tehty
hoitosuunnitelma 2002-03 (M. Kalliovirta) ja hoito
aloitettu 2006. KSU:n Roinilan haan perinnemaisema-
kohdetta hoidettu vuodesta 1989. KSU:ssa laaditaan
hoitosuunnitelma kaikille kohteille 2006 (J. Hallman).

• kasvillisuustyyppi, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kil-
pailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, paljaan maan
(hiekan) osuus, • pensaskerros: lajisto, • kasvupaikan kuluneisuus, • teh-
dyt hoitotoimet ja niiden vaikutusten arviointi, • hoitotarpeen arviointi,
• lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Risteytymisuhka ketomarunan (Artemisia campestris)
kanssa. Rantahietikon avoimuus tärkeää. Hoitotoi-
mena liian tiheän rantapensaikon harvennus / poisto.

• kasvillisuustyyppi, • kasvupaikan kosteus, • kenttäkerros: valtalajit,
muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seu-
ralaislajit, kilpailevat lajit, paljaan maan osuus, • tehdyt hoitotoimet ja
niiden vaikutusten arviointi, • hoitotarpeen arviointi, • lajille soveliaan
elinympäristön laajuus

Suuret vuotuiset vaihtelut sääolojen mukaan. Seu-
rantaa vaikeuttaa lyhyt "esiintymisaika". Osa kas-
vupaikoista vaatii jatkuvaa hoitoa; ohutmultaiset,
kausikosteat kallioniityt pysyvät riittävän avoimina
ilman hoitoa.

• kasvillisuustyyppi, • kasvupaikan sijainti suhteessa rantaan / vedenpin-
nan tasoon, • meriveden pinnan keskim. korkeus, • kasvillisuustyyppi,
kasvupaikan avoimuus, • maalaji, • kasvupaikan kosteus, • kenttäkerros:
valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit,
muut seuralaislajit, paljaan maan osuus, • pensaskerros: lajisto ja runsaus,
• hoitotoimien vaikutusten arviointi, • hoitotarpeen arviointi, • lajille
soveliaan elinympäristön laajuus

Uhkana rehevöitymisestä aiheutuva umpeenkasvu.
Osa kasvupaikoista vaatii jatkuvaa hoitoa. Hoitoimien
vaikutuksia selvitetty Oulun seudulla (Rautiainen ym.
2006).

• kasvillisuustyyppi, • maaperän laatu, • kasvupaikan avoimuus, • valta-
lajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • lajille soveliaan elinympäristön
määrä, • tehdyt hoitotoimet ja niiden vaikutukset, • hoitotarpeen arvio-
inti

Vaatii paljasta, avointa kasvutilaa. Uhkana suolamaa-
laikkujen umpeutuminen. Lajin esiintymisestä ja
populaatiobiologiasta valmisteilla väitöskirjatyö
(M. Niemelä, OY). Hoitotoimia kokeiltu
(Rautiainen ym. 2006).

• kasvillisuustyyppi, • meriveden pinnan keskimääräinen korkeus, • po-
hjan laatu, • pohjan kasvipeitteisyys / vapaan kasvutilan määrä, • rannan
avoimuus, • valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • veden laatu,
• jääeroosion merkitys, • tehdyt hoito- ja ennallistamistoimet ja niiden
vaikutukset, • hoito- ja ennallistamistarpeen arviointi, • lajille soveliaan
elinympäristön määrä

Vuotuiset populaatiokoon vaihtelut suuret. Uhkana
rehevöitymisen aiheuttama umpeenkasvu.

• kasvillisuustyyppi, • kasvupaikan avoimuus, • kasvuston sijiainti suhtees-
sa rantaan / vedenpinnan tasoon, • vedenpinnan keskimääräinen korke-
us, • pohjan laatu / maalaji, • valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit,
• lajille soveliaan elinympäristön määrä, • tehdyt hoito- ja ennallistamis-
toimet ja niiden vaikutukset, • hoito- ja ennallistamistarpeen arviointi

Uhkana rehevöitymisen aiheuttama umpeenkasvu.
Kasvupaikat vaativat hoitotoimia. Heikko kilpailija.
Lajin esiintymisestä ja populaatiobiologiasta valmistu-
nut väitöskirjatyö (Rautiainen 2006).

• kasvillisuustyyppi, • meriveden pinnan keskim. korkeus, • pohjan laatu,
• pohjan kasvipeitteisyys ja vapaan kasvutilan määrä, • rannan avoimuus,
• kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjaker-
ros: valtalajit, muut seuralaislajit, paljaan maan osuus, • tehdyt hoitotoi-
met ja niiden vaikutukset, • hoitotarpeen arviointi, • lajille soveliaan
elinympäristön määrä

Uhkana rehevöitymisestä aiheutuva umpeenkasvu
ja risteytyminen. Aina ilmoitettava nelilehtivesikuu-
sen, lamparevesikuusen (H. vulgaris) sekä näiden
risteymän, rannikkovesikuusen (H. x lanceolata) esii-
ntyminen ja runsaussuhteet.

• järvityyppi • veden laatu, • pohjan laatu, • vapaan kasvutilan määrä,
• valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • lajille soveliaan
elinympäristön määrä, • kasvupaikalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuk-
set

Vuotuiset populaatiokoon vaihtelut suuret. Uhkana
vesien rehevöityminen, ruoppaaminen ja rantarak-
entaminen.
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Elinympäristö Lajin tieteellinen ja
suomenkielinen nimi

Arvioitavat / mitattavat lajitunnukset *

Najas tenuissima, hentonäkinruoho • kasvuston sijaintialue, • kasvuston ala, tiheys ja runsaus,
• yksilömäärä (arvio), • siementuotto, • muutokset kasvuston sijain-
tialueessa ja arviot syistä, • muutokset populaatiossa ja arviot syistä

Persicaria foliosa, lietetatar • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • vesi- /rantakasvi, • kasvu-
syvyys, • versojen määrä, • kunto, • siementuotto, • muutokset
populaatiossa ja arvio syistä

Rannat Moehringia lateriflora, laaksoarho • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukinta, • versojen kun-
to, • siementuotto, • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Trisetum subalpestre, lapinkaura • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys • kukkivien versojen määrä,
(• mättäiden kokoluokat), • kunto, • siementuotto, • muutokset popu-
laatiossa ja arvio syistä

Metsät Calypso bulbosa, neidonkenkä • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkivien versojen
määrä, • kukkivien ja kukkimattomien versojen suhde esim. koealalta,
• versojen kasvualustan laatu, • versojen kunto, • arvio siementuotosta,
• muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Cinna latifolia, hajuheinä • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • röyhyversojen määrä,
• röyhyversojen ja kukattomien versojen määrän suhde esim. koealalta,
• versojen kunto, • uudistusversojen esiintyminen, • siementuotto,
• muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Cypripedium calceolus, tikankontti • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkivien ja kukkimat-
tomien versojen määrä (tai isoissa populaatioissa kukkivien ja
kukkimattomien versojen suhde), • kukkien ja kotien määrä, • taimien
määrä: on /ei ja runsausarvio, • versojen koko/kokoluokat, • muutokset
populaatiossa ja arvio syistä

LIITE 3/2
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Arvioitavat ympäristötunnukset Muuta huomiotavaa (mm. uhkatekijät,
hoitotoimet); selvitystarpeet

• järvityyppi • veden laatu, • pohjan laatu, • vapaan kasvutilan määrä,
• valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • lajille soveliaan
elinympäristön määrä, • kasvupaikalla tehtyjen toimenpiteiden
vaikutukset

Vuotuiset populaatiokoon vaihtelut suuret. Uhkana
vesien rehevöityminen, ruoppaaminen ja ranta-
rakentaminen.

• kasvillisuustyyppi, • rannikkokasvupaikoilla: meriveden pinnan keskim.
korkeus, • sisämaan kasvupaikoilla: veden korkeus suhteessa keskiveden
korkeuteen, • maalaji / pohjan laatu, • pohjan kasvipeitteisyys ja vapaan
kasvutilan määrä, • rannan avoimuus, • kenttäkerros: valtalajit, muut
seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtaljit, muut seuralaislajit,
kilpailevat lajit, paljaan maan osuus, • tehdyt hoito- ja ennallistamistoi-
met ja niiden vaikutukset, • hoito- ja ennallistamistarpeen arviointi,
• lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Uhkana rannan umpeenkasvu (paitsi Lapissa me-
renrannalla). Voi esiintyä sekakasvustoina muiden
tatarten kanssa.

• kasvupaikan sijainti suhteessa jokiuomaan, keskivedenkorkeuteen,
erodoituneeseen rantaan ja sulkeutuneeseen metsään nähden, • kasvil-
lisuustyyppi, • kasvupaikan avoimuus, • maalaji, • pinnanmuodot,
• jokitörmän ekspositio, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit,
kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, paljaan
maan osuus, karikkeen määrä, • pensaskerros: lajisto ja runsaus, • puus-
toisilla paikoilla: lajeittaiset latvuspeittävyydet, valtalaji(t), valtapuuston
korkeus ja järeys, • säännöstelyn merkitys, • aikaisemman niittytalouden
merkitys, • hoito- tai ennallistamistarpeen arviointi, • lajille soveliaan
elinympäristön laajuus

• kasvillisuustyyppi, • kasvupaikan sijainti suhteessa jokiuomaan ja keski-
veden korkeuteen, • kasvupaikan avoimuus, • maalaji, • pinnanmuodot,
• jokitörmän ekspositio, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kil-
pailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, • pensaskerros:
lajisto ja runsaus, • puustoisilla paikoilla: lajeittaiset latvuspeittävyydet,
valtapuulaji(t), valtapuuston korkeus ja järeys , • hoitotoimien vaiku-
tusten arviointi, • hoitotarpeen arviointi, • lajille soveliaan
elinympäristön laajuus

• kasvillisuustyyppi, ravinteisuustaso, • kenttäkerros: valtalajit, muut
seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralais-
lajit, karikkeen määrä ja laatu (lehti/neulas), • pensaskerros: lajisto ja
runsaus, • puusto: pohjapinta-ala, runkoluku, keskiläpimitta, keskipituus,
latvuspeittävyys (lehti-/havupuu), • kuolleen pystypuuston määrä ja
laatu, • maapuuston määrä ja laatu, • lahopuujatkumo, • maalaji, • pinnan-
muodot, • hoito- tai ennallistamistoimien vaikutusten arviointi,
• hoito- tai ennallistamistarpeen arviointi, • lajille soveliaan
elinympäristön laajuus

Uhkana liian voimakkaat metsänhoitotoimet.

• kasvillisuustyyppi, • kasvupaikan varjoisuus, kosteus, • liikkuvan veden
läheisyys, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit,
• pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, paljaan maan / kivikko- /
louhikkopinnan esiintyminen, • pensaskerros: lajisto ja runsaus, • puusto:
pohjapinta-ala, runkoluku, keskiläpimitta, keskipituus, latvuspeittävyys
(lehti-/havupuu), • hoitotoimien vaikutusten arviointi, • hoito- tai ennal-
listamistarpeen arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Uhkana voimakkaat hakkuut ja ojitukset.

• kasvillisuustyyppi, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpai-
levat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, • pensaskerros:
lajisto ja runsaus, • puusto: pohjapinta-ala, runkoluku, keskiläpimitta,
keskipituus, latvuspeittävyys (lehti-/havupuu), • maalaji, • pinnanmuodot,
• kasvupaikan mahdollisten muutosten arviointi ja vaikutukset populaa-
tioon, • hoito- tai ennallistamistoimien vaikutusten arviointi, • hoito- tai
ennallistamistarpeen arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Voimakkaat metsänhoitotoimet uhkana (hakkuut,
maanpinnan käsittely, ojitus). MH:n Pohjois-Suomen
lettorikko - tikankontti Life-hankkeessa 2001-04
inventoitu Natura-alueiden esiintymät ja perustettu
35 pysyvää seuranta-alaa (5 ennallistamisen seuranta-
kohdetta Natura-alueille, 5 hoitokohdetta ja 5 niiden
kontrollia Natura-alueille, 10 metsänkäsittelykohdet-
ta talousalueille ja näille 10 kontrollikohdetta Natura-
alueille). Suomen ja Viron uhanalaisten putkilokasvien
seurannan yhteistyöhankkeessa seurattiin kuutta
maan eri osissa sijaitsevaa populaatiota 1997-1999.
Useimpia Etelä-Suomen esiintymiä on seurattu myös
tämän jälkeen.
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Elinympäristö Lajin tieteellinen ja
suomenkielinen nimi

Arvioitavat / mitattavat lajitunnukset *

Diplazium sibiricum, myyränporras • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • versojen määrä, • versojen
koko/kokoluokat, • versojen kunto, • itiöpesäkkeiden esiintyminen,
• muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Pulsatilla patens,
hämeenkylmänkukka

• kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys • tuppaiden määrä ja kuk-
kivien tuppaiden osuus, • kukkavarsien määrä, • siementaimien määrä,
• tuppaiden koko, • yksilöiden kunto, • siementuotto, • muutokset
populaatiossa ja arvio syistä

Ranunculus lapponicus, lapinleinikki • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkien määrä,
(• lehtien määrä), • versojen kunto, • siementuotto, • muutokset
populaatiossa ja arvio syistä

Sorbus meinichii; incl. S. teodori,
teodorinpihlaja

• kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • yksilöiden määrä,
• uudistuminen, • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Suot Arctagrostis latifolia, lapinhilpi • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkivien versojen
määrä, • kukinnan vaihe, • versojen kunto, • arvio kasvullisesta lisään-
tymisestä, • siementuotto, • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Liparis loeselii, kiiltovalkku • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkivien versojen
määrä, • kukkien ja kotien määrä, • taimien määrä, • versojen koko,
• muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Saxifraga hirculus, lettorikko • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkivien versojen
määrä, • kukkimattomien ruusukkeiden suhde kukkivien versojen
määrään (esim. koealalta), • kukkien määrä (koealalta), • versojen
kunto, (• siementuotto) • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Kalliot ja tunturit Arenaria pseudofrigida (A. ciliata ssp.
pseudofrigida), tunturiarho

• kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • tuppaiden määrä ja kuk-
kivien tuppaiden osuus, • taimien esiintyminen, • tuppaiden kokoluokat
• tuppaiden kunto, • siementuotto, • muutokset populaatiossa ja arvio
syistä

Asplenium adulterinum,
serpentiiniraunioinen

• kasvustojen laajuus ja pinta-ala, • tuppaiden määrä, • tuppaiden
kokoluokat, • tuppaiden kunto, • itiöiden esiintyminen, • muutokset
populaatiossa ja arviot syistä

LIITE 3/3
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Arvioitavat ympäristötunnukset Muuta huomiotavaa (mm. uhkatekijät,
hoitotoimet); selvitystarpeet

• kasvillisuustyyppi, ravinteisuustaso, • maan laatu ja maalaji, • jyrkän-
teenaluspaikoilla jyrkänteen suunta ja korkeus, • kenttäkerros: valtalajit,
muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seu-
ralaislajit, • pensaskerros: lajisto ja runsaus, • puusto: pohjapinta-ala,
runkoluku, keskiläpimitta, keskipituus, latvuspeittävyys (lehti-/havupuu),
• hoito- ja ennallistamistoimien vaikutusten arviointi, • hoito- tai ennal-
listamistarpeen arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Uhkana voimakkaat hakkuut ja ojitukset.

• kasvillisuustyyppi, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpaile-
vat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, pal-
jaan maan osuus, • pensaskerros: lajisto ja runsaus, • puusto: lajeittaiset
latvuspeittävyydet, valtapuulaji(t) ja valtapuuston järeys ja korkeus,
• maalaji, • pinnanmuodot, • hoitotoimien vaikutusten arviointi, • hoito-
tarpeen arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Uhkana metsänhoitotoimet, soranotto, poiminta,
siirto puutarhoihin ja risteytyminen. Sekapopulaa-
tioissa kangasvuokon kanssa sekä risteymäpopu-
laatioissa lasketaan erikseen hämeenkylmänkukka-,
kangasvuokko- ja risteymäyksilöt. Natura-alueille
laadittu hoitosuunnitelmia (M. Kalliovirta, 2003),
joiden toteutus aloitettu 2006.

• kasvillisuustyyppi, ravinteisuustaso, • lähteisyys, luhtaisuus, • kosteus:
mätäs-, väli-, rimpipinnan osuus, • kasvustojen sijainti suhteessa suo-ve-
den pinnan tasoon, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpai-
levat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, •
pensaskerros: lajisto ja runsaus, • puusto: pohjapinta-ala, runkoluku, kes-
kiläpimitta, keskipituus, latvuspeittävyys (lehti-/havupuu), • hoito- ja en-
nallistamistoimien vaikutusten arviointi, • hoito- tai ennallistamistarpeen
arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Uhkana voimakkaat ojitukset.

• kasvillisuustyyppi, • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpai-
levat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, • pensaskerros:
lajisto ja runsaus, • puusto: lajeittaiset latvuspeittävyydet, valtalaji/t,
valtapuuston korkeus ja järeys, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Lajin taksonominen asema ei täysin selvillä.

• kasvillisuustyyppi, • ravinteisuus, lähteisyys, • kenttäkerros: valta-
lajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut
seuralaislajit, paljaan maan osuus, • pensaskerros: lajisto ja peittävyys,
• puusto: pohjapinta-ala, runkoluku, keskiläpimitta, keskipituus, latvus-
peittävyys (lehti-/havupuu), • maalaji, • pinnanmuodot, • kosteus: mätäs-,
väli-, ja rimpipinnan osuus, • kasvustojen sijainti suhteessa suoveden
pinnan tasoon, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Vaatii tihkupintaista, kosteaa turvealustaa. Välittömiä
uhkatekiöitä ei tiedossa.

• kasvillisuustyyppi, ravinteisuus, kosteus, • lähteisyys, luhtaisuus, • kent-
täkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros:
valtalajit, muut seuralaislajit, • pensaskerros: lajisto ja runsaus, • puusto:
lajeittaiset latvuspeittävyydet, valtalaji(t), valtapuuston korkeus ja järeys,
• hoito- ja ennallistamistoimien vaikutusten arviointi, • hoito- ja ennallis-
tamistarpeen arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Uhkana ojitukset.

• kasvillisuustyyppi, ravinteisuustaso, • kenttäkerros: valtalajt, muut
seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit,
kilpailevat lajit, paljaan maan osuus, • pensaskerros: lajisto ja runsaus,
(• puusto: pohjapinta-ala, runkoluku, keskiläpimitta, keskipituus, latvus-
peittävyys (lehti-/havupuu)), • kosteus: mätäs-, väli-, rimpipinnan osuus,
• kasvustojen sijainti suhteessa suoveden pinnan tasoon, • hoito- tai en-
nallistamistoimien vaikutusten arviointi, • hoito- tai ennallistamistarpeen
arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Uhkana ojitus ja lettojen pensoittuminen laidunnuk-
sen ja niiton loputtua. MH:n Pohjois-Suomen letto-
rikko - tikankontti Life-hankkeessa 2001-04 inven-
toitu Natura-alueiden esiintymät ja perustettu 15
pysyvää seuranta-alaa (10 hoitokohdetta ja 5 ennallis-
tamiseurannan alaa Natura-alueille) (Kulmala 2005).

• kasvillisuustyyppi, • kallion korkeus ja ekspositio, • kivilaji(t), • kasvus-
tojen sijiainti suhteessa kallioon (korkeus, suunta, ja esim. kalliohylly,
kallionrako jne.), • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat
lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, paljaan maan ja paljaan
kallio/kivipinnan osuus, • pensaskerros: lajisto, • ympäröivä puusto:
lajeittaiset latvuspeittävyydet, valtapuuston korkeus ja järeys, • lajille
soveliaan elinympäristön laajuus

Ei välittömiä uhkatekijöitä. MH Pohjanmaa toteuttaa
intensiivisempää laikkuseurantaa viidessä esiin-
tymässä aluksi vuosittain, myöhemmin 5 v. välein.

• kasvillisuustyyppi, • kallion korkeus ja ekspositio, • kivilaji/t,
• kasvustojen sijiainti suhteessa kallioon (korkeus, suunta), • kenttä-
ja pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, muiden
Asplenium-lajien ja mahdollisten risteymien esiintyminen ja runsaus,
• pensaskerros: lajisto, • ympäröivä puusto: lajit ja niiden
latvuspeittävyys, valtalajin korkeus ja järeys, • tehdyt hoitotoimet ja
niiden vaikutusten arviointi, • hoitotarpeen arviointi, • lajille soveliaan
elinympäristön laajuus

Kärsii todennäköisesti kasvupaikan avohakkuista,
kuivumisesta ja heinittymisestä. Kaivostoiminta edel-
leen uhkana esiintymisalueilla.
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Elinympäristö Lajin tieteellinen ja
suomenkielinen nimi

Arvioitavat / mitattavat lajitunnukset *

Carex holostoma, tundrasara • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • kukkivien versojen
määrä, • versojen kunto, • siementuotto, • muutokset populaatiossa
ja arvio syistä

Crepis tectorum ssp. nigrescens,
pahtakeltto

• kasvustojen laajuus ja pinta-ala, • kukkavarrellisten ja kukattomien
ruusukkeiden sekä kukkien ja taimien määrä, • ruusukkeiden
kokoluokka, • ruusukkeiden kunto, • siementuotto, • muutokset popu-
laatiossa ja arviot syistä

Draba cinerea, idänkynsimö • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • ruusukkeiden määrä ja
kukkivien ruusukkeiden osuus, • taimien esiintyminen, • tuppaiden
kunto, • siementuotto, • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Dryopteris fragrans, tuoksualvejuuri • kasvustojen laajuus, pinta-ala ja tiheys, • tuppaiden määrä,
• tuppaiden kokoluokat, • nuorten tuppaiden esiintyminen, • tuppaiden
kunto, • itiöiden esiintyminen, • muutokset populaatiossa ja arvio syistä

Silene furcata ssp. angustiflora,
pohjanailakki

• kasvustojen laajuus ja pinta-ala, • tuppaiden määrä ja kukkivien
tuppaiden osuus, • taimien määrä, • tuppaiden kunto, • siementuotto,
• muutokset populaatiossa ja arviot syistä

Viola rupestris ssp. relicta,
pahtahietaorvokki

• kasvustojen laajuus ja pinta-ala, • ruusukkeiden määrä ja kukkivien
ruusukkeiden osuus, • taimien määrä, • ruusukkeiden kunto, • siemen-
tuotto, • muutokset populaatiossa ja arviot syistä

LIITE 3/4



329Suomen ympäristö 14 | 2008

Arvioitavat ympäristötunnukset Muuta huomiotavaa (mm. uhkatekijät,
hoitotoimet); selvitystarpeet

• kasvillisuustyyppi, ravinteisuustaso, • kasvupaikan kosteus / kausikoste-
us / valuvetisyys, • kasvupaikan sijainti m m.p.y., ekspositio, • kenttäker-
ros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit,
muut seuralaislajit, paljaan maan osuus, (• puusto), • lajille soveliaan
elinympäristön laajuus

Ei välittömiä uhkatekijöitä.

• kasvillisuustyyppi, • kallion korkeus ja ekspositio, • kivilaji/t, • kasvus-
tojen sijiainti suhteessa kallioon (korkeus, suunta), • kenttäkerros:
valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit,
muut seuralaislajit, paljaan maan ja paljaan kallio/kivipinnan osuus,
• heinittyminen, • tehdyt hoitotoimet ja niiden vaikutusten arviointi,
• hoitotarpeen arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Vaatii ilmeisesti avoimen tai puoliavoimen kasvupai-
kan, jossa kilpailu vähäistä. MH, Pohjanmaa ja Lappi,
toteuttaneet esiintymillä intensiivisempää laikkuseu-
rantaa 1990-luvulta alkaen.

• kasvillisuustyyppi, • kallion korkeus ja ekspositio, • kivilaji(t), • kasvus-
tojen sijiainti suhteessa kallioon (korkeus, suunta, ja esim. kalliohylly,
kallionrako jne.), • kenttä- ja pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit,
kilpailevat lajit, paljaan maan ja paljaan kallio/kivipinnan osuus, • pen-
saskerros: lajisto, • puusto: lajeittaiset latvuspeittävyydet, valtapuuston
korkeus ja järeys, • kuluneisuus, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

MH Pohjanmaa toteuttaa intensiivisempää laik-
kuseurantaa viidessä esiintymässä aluksi vuosittain,
myöhemmin 5 v. välein.

• kasvillisuustyyppi, • kasvustojen sijiainti suhteessa kallioon, puronvar-
teen tms. (korkeus, suunta, ja esim. kalliohylly, kallionrako jne.), • kas-
vupaikan korkeus m m.p.y., • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit,
kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, paljaan maan
ja paljaan kallio-/kivipinnan osuus, • pensaskerros: lajisto, • lajille sove-
liaan elinympäristön laajuus

Ei välittömiä uhkatekijöitä. Osa esiintymistä ollut MH
Lapin tarkemmassa seurannassa.

• kasvillisuustyyppi, • kallion korkeus ja ekspositio, • kivilaji(t), • kas-
vustojen sijiainti suhteessa kallioon (korkeus, suunta), • kenttäkerros:
valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit, • pohjakerros: valtalajit,
muut seuralaislajit, paljaan maan ja paljaan kallio-/kivipinnan osuus,
• hoitotarpeen arviointi, • lajille soveliaan elinympäristön laajuus

Populaatio ilmeisesti lievästi taantuva. Vaatinee hoi-
toa. MH Pohjanmaa toteuttanut esiintymällä intensii-
visempää laikkuseurantaa 1990-luvun alusta.

• kasvillisuustyyppi, • kasvualustan laatu (kivilaji), • kasvupaikan sijainti m
m.p.y., • kenttäkerros: valtalajit, muut seuralaislajit, kilpailevat lajit,
• pohjakerros: valtalajit, muut seuralaislajit, paljaan maan ja paljaan kivi-
/kalliopinnan osuus, • porolaidunnuksen vaikutukset, • lajille soveliaan
elinympäristön laajuus

Vaatii avointa ja valoisaa tunturin paisterinnettä.
Huono kilpailija. Välittömiä uhkatekijöitä ei tiedossa.

O
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Osa IV

Lintudirektiivin mukainen seuranta

Ulla-Maija Liukko ja Markku Mikkola-Roos
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Johdanto

Tämä julkaisu käsittelee EU:n luonnonsuojeludirektiivien edellyttämää seurantaa.
Pääpaino on julkaisun osissa II ja III, joissa käsitellään EU:n luontodirektiivissä (Neu-
voston direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suo-
jelusta 92/43/ETY) lueteltujen yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien
seurantaa. Julkaisun tässä osassa kuvataan lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 79/409/ETY) keskeinen sisältö, liittymäkohdat
luontodirektiiviin ja annetaan yleiskuva direktiiviin liittyvästä seurannasta. Vaikka
linnuston suojelusta säädetään Euroopassa omalla direktiivillä, se muodostaa luon-
todirektiivin kanssa suojelu- ja seurantakokonaisuuden, joka tulee ottaa suojelu- ja
seurantatoimia suunniteltaessa ja toteutettaessa kokonaisuudessaan huomioon.

O
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1 Lintudirektiivin keskeinen sisältö
ja velvoitteet

1.1

Sisältö ja velvoitteet
EU:n lintudirektiivi koskee kaikkien luonnonvaraisena elävien lintulajien suojelua
Euroopassa (EU:n jäsenvaltioiden alueella). Direktiivin tavoitteena on näiden lajien
suojelu, hoitaminen ja sääntely ja säännösten antaminen niiden hyödyntämisestä.
Jäsenvaltioiden tulee direktiivinmukaan toteuttaa lintulajien yleinen suojelujärjestel-
mä, jolla kielletään lintujen, munien ja pesien tappaminen, tuhoaminen, siirtäminen,
häirintä ja hallussapito. Myös kaikkien lajien elinympäristöjen riittävä moninaisuus
ja laajuus tulee säilyttää, ylläpitää tai palauttaa. Direktiivissä ei ole suoraan osoitettua
velvoitetta linnuston seurantaan. Artikla 10 ja siihen perustuva liite V velvoittavat
kuitenkin jäsenmaita mm. luetteloimaan uhanalaiset lajit, mikä edellyttää seuranta-
tietoa. Seurantavelvoite on kirjattu myös kansalliseen lainsäädäntöön. Luonnonsuo-
jeluasetuksen (LsA 160/1997) mukaan ympäristöministeriön on järjestettävä mm.
luonnonvaraisten eliölajien seuranta ja siinä on erityisesti huomioitava mm. lintudi-
rektiivin liitteessä V tarkoitetut asiat (ks. tietolaatikko).

Luonnonsuojelulain mukaan voidaan asetuksella säätää uhanalaiseksi sellainen
luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut.
Asetuksen uhanalaisista lajeista voidaan edelleen säätää erityisesti suojeltavaksi sel-
lainen eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Kyseiset lajit luetellaan luonnon-
suojeluasetuksen liitteessä. Ympäristöministeriön on tarvittaessa laadittava ohjelma
erityisesti suojeltavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi.

Jäsenmaiden on raportoitava EU-komissiolle joka kolmas vuosi lintudirektiivin
mukaisesti toteutettujen kansallisten säännösten soveltamisesta. Suomi on toimit-
tanut komissiolle kaksi raporttia kausilta 1999–2001 ja 2002–2004 (YM 2002 ja 2005).
Raportoinnissa ei ole tähänmennessä edellytetty jäsenmaita kertomaan linnuston tai
liitteissä lueteltujen lajien tilasta tai yleensä seurantatuloksista. Jäsenmaiden rapor-
teista ei sen vuoksi pystytä kokoamaan Euroopan linnuston tilasta yhteenvetoja tai
arvioimaan lintudirektiivin vaikutuksia linnustoon. Lintudirektiivin raportoinnin
sisällön muuttamista ollaan parhaillaan harkitsemassa ja on mahdollista, että jäsen-
mailta pyydetään jatkossa tarkempia lintukantoihin ja niiden muutoksiin liittyviä
tietoja.
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1.2

Lintudirektiivin liitteet
Lintudirektiivissä on viisi liitettä.Liitteessä I olevien lajien elinympäristöjä on suojel-
tava erityistoimin lajien eloonjäämisen ja lisääntymisen turvaamiseksi. Jäsenvaltioi-
den on osoitettava erityissuojelualueiksi näiden lajien suojelemiseen lukumäärältään
ja kooltaan sopivimmat alueet. Kyseiset alueet ovat Natura 2000 -suojelualueverkos-
ton SPA-alueita (Special Protection Area).

Erityisesti jäsenmaiden on otettava huomioon liitteen I lajeista harvinaiset ja elin-
ympäristönmuutoksille herkät lajit tai ne, joiden erityislaatuinen elinympäristö vaatii
huomiota (taulukko 1). Erityissuojelualueita on osoitettavamyös säännöllisesti esiin-
tyville,muuttaville lajeille, jotka eivät kuulu liitteeseen I (taulukko 2). Jäsenvaltioiden
tulee suojella niidenmuuttoreittien varrella sijaitsevat pesimä-, sulkasato- ja talvehti-
misalueet sekä levähdyspaikat. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kosteikkolajien
suojeluun.

Lintudirektiivin kaksiosainen liite II koskee lintujen metsästystä. Direktiivi an-
taa mahdollisuuden liitteessä lueteltujen lajien metsästykseen (taulukko 3), mutta
jäsenmaiden on kuitenkin varmistettava, ettei metsästys vaaranna lajien suojelua
ja että metsästys on muutenkin lintudirektiivin tavoitteiden kanssa sopusoinnussa.
Metsästyksen on myös noudatettava kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä,
joka voi olla direktiiviä tiukempi. Liitteessä II/1 luetellaan ne lajit, joita saametsästää
kaikkialla EU:n alueella. Liitteessä II/2 lueteltuja lajeja saa metsästää vain liitteessä
mainituissa jäsenvaltioissa.

Liitteessä III lueteltujen lajien ja niiden osien myynti, kuljetus, hallussapito on
joko sallittua (liitteen osa 1) tai sallittua, mutta luvanvaraista (osa 2). Jäsenvaltion
on kuitenkin varmistettava ettei toiminta vaaranna lajia ja yksilöt ovat laillisesti
hankittuja. Osassa 2 lueteltujen lajien myynti- yms. luvista täytyy neuvotella ennalta
komission kanssa (taulukko 3).

Liitteen IV kohdassa a luetellaan ne lintujen metsästyksessä käytettävät välineet
ja menetelmät, jotka tulee kieltää ja liitteen kohdassa b ne ajoneuvot, joista tehtävä
metsästys jäsenmaiden on kiellettävä.

Lintudirektiivin 10 artikla velvoittaa jäsenmaita edistämään lintukantojen tutki-
musta ja muuta työtä niiden suojelemiseksi, hoitamiseksi ja hyödyntämiseksi. Liit-
teessä V luetellaan ne asiat, joihin erityisesti on kiinnitettävä huomiota. Komissiolle
on toimitettava kaikki sen tarpeelliseksi katsomat tiedot.

Lintudirektiivin liite V
Asiat, joihin jäsenmaiden on erityisesti kiinnitettävä huomiota:

a) kansallisen luettelon laatiminen sukupuuton uhkaamista tai erityisen uhanalaisista
lajeista, ottaen huomioon lajien maantieteellinen levinneisyys

b) luettelo ja ekologinen kuvaus alueista, jotka ovat erityisen tärkeitä muuttaville lajeille
niiden muuttoreiteillä ja niiden talvehtimis- ja pesimäalueina

c) rengastuksen perusteella tehty luettelo muuttavien lajien kannoista
d) pyyntimenetelmien vaikutuksen määrittäminen luonnonvaraisten lintujen kantoihin.
e) lintujen aiheuttamien vahinkojen estämiseen tarkoitettujen menetelmien

kehittäminen ja edelleen kehittäminen
f) tiettyjen lajien merkityksen määrittäminen pilaantumisen ilmaisimina
g) tutkimus kemiallisen pilaantumisen haitallisesta vaikutuksesta lintulajien kantoihin

O
sa

IV
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2 Lintudirektiivin lajit Suomessa

Lintudirektiivi koskee kaikkien luonnonvaraisena elävien lintulajien suojelua Suo-
messa. Suomessa on tavattu 445 luonnonvaraista lintulajia. Pesimälinnustoon niistä
kuuluu 252 lajia (YM 2005). Lintudirektiivin liitteen I lajeista Suomessa on tavattu
121 lajia (taulukko1). Vakituisesti pesiviä lajeja on 58 ja satunnaisesti pesiviä tai uusia
tulokkaita on 6. Muiden ei tiedetä pesineen Suomessa. Liitteen I lintulajeista Natura
2000 -alueiden valintaperusteina on Suomessa käytetty 63 lajia, joiden elinympäris-
töjä alueilla suojellaan (liite 1). Niiden lisäksi verkostoon on valittu 38 liitteeseen I
kuulumattoman säännöllisesti esiintyvänmuuttolinnun elinympäristöjä sekä pesimä-
tai levähdysalueita (taulukko 2). Yhteensä Natura 2000 -suojelualueverkoston SPA-
alueiden valintaperusteina on Suomessa käytetty 101 lajia, joita jatkossa kutsutaan
Natura-lajeiksi.

Lintudirektiivi sallii 24 lajin metsästyksen kaikissa EU-maissa. Suomessa niistä
esiintyy 21 lajia (direktiivin liite II/1, taulukko 3), joista kansallinen lainsäädäntö sallii
vain 18 lajinmetsästyksen.Niiden lisäksi direktiivi (liite II/2) sallii 18muun lajinmet-
sästyksen Suomessa, joista 14metsästys on kansallisesti sallittua eli ne ovat Suomessa
riistalajeja tai rauhoittamattomia lajeja.Metsästyslainmukaanmetsästyksen on oltava
kestävää ja siihen liittyvä seurantavastuu kuuluu metsästysviranomaisille yhdessä
metsästäjien kanssa. Tässä julkaisussa ei käsitellä liitteen II asioita tarkemmin.

Lintudirektiivi sallii myös joidenkin lajien tai niistä tehtyjen tuotteiden myynnin.
Liitteessä III/1 lueteltujen seitsemän lajin ja niiden osien myynti, kuljetus, hallus-
sapito on sallittua (taulukko 3). Suomessa lajeista esiintyy neljä ja ne ovat kaikki
riistalajeja. Lisäksi komission kanssa voi sopia luvan antamisesta 19 lajin kauppaan
(myynti, kuljetus, hallussapito) EU:n alueella (III/2). Niistä Suomessa esiintyy 18
lajia, 6 rauhoitettua jamuut riistalajeja. Lajien kauppaan liittyviä asioita ei myöskään
käsitellä tässä julkaisussa tämän tarkemmin
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Laji Nimi Uhanalaisuus
2000

Esiintyminen Lisääntyminen Priorisointi

Acrocephalus paludicola Sarakerttunen - S E V

Aegolius funereus Helmipöllö LC V P III

Aegypius monachus Munkkikorppikotka - S E V

Alcedo atthis Kuningaskalastaja NE M P III

Anser erythropus Kiljuhanhi CR M P I

Anthus campestris Nummikirvinen - M S IV

Apus caffer Kafferikiitäjä - S E V

Aquila chrysaetos Maakotka VU O P I

Aquila clanga Kiljukotka RE M S III

Aquila heliaca Keisarikotka - S E V

Aquila pomarina Pikkukiljukotka - S E V

Ardea purpurea Ruskohaikara - S E V

Ardeola ralloides Rääkkähaikara - S E V

Asio flammeus Suopöllö LC M P III

Aythya nyroca Ruskosotka - S E V

Bonasa bonasia Pyy LC P P III

Botaurus stellaris Kaulushaikara NT M P III

Branta leucopsis Valkoposkihanhi NE M P III

Branta ruficollis Punakaulahanhi - L E V

Bubo bubo Huuhkaja LC P P III

Burhinus oedicnemus Paksujalka - S E V

Buteo rufinus Arohiirihaukka - S E V

Calandrella brachydactyla Lyhytvarvaskiuru - S E V

Calidris alpina schinzii Etelänsuosirri CR M P I

Caprimulgus europaeus Kehrääjä NT M P III

Charadrius morinellus Keräkurmitsa NT M P III

Chlamydotis undulata Kaulustrappi - S E V

Chlidonias hybridus Valkoposkitiira - S E V

Chlidonias niger Mustatiira VU M P III

Ciconia ciconia Kattohaikara - S E V

Ciconia nigra Mustahaikara - S E V

Circaetus gallicus Käärmekotka - S E V

Circus aeruginosus Ruskosuohaukka NT M P III

Circus cyaneus Sinisuohaukka NT M P III

Circus macrourus Arosuohaukka - S E V

Circus pygargus Niittysuohaukka NE M P III

Coracias garrulus Sininärhi - S E V

Crex crex Ruisrääkkä NT M P III

Cursorius cursor Aavikkojuoksia - S E V

Cygnus bewickii Pikkujoutsen - L E III

Cygnus cygnus Laulujoutsen LC M P III

Dendrocopos leucotos Valkoselkätikka CR P P I

Dryocopus martius Palokärki LC P P III

Taulukko 1. Lintudirektiivin liitteen I Suomessa tavatut lajit, niiden uhanalaisuusluokka (Rassi ym. 2001), esiintyminen ja
lisääntyminen Suomessa (Väisänen ym. 1998) sekä lajeille annettu hallinnollinen priorisointiluokka (ks. osa III, luku 1.3).
Lihavoituna Suomessa Natura 2000 -alueita perustettaessa huomioon otetut lajit.
Esiintyminen: P= paikkalintu, M= muuttava, O= osittaismuuttaja, L= läpimuuttava, V= vaelluslintu, S= satunnaisesti esiintyvä
Lisääntyminen: P= vakituisesti pesivä, S= satunnaisesti pesivä, E= ei pesi, T= uusi tulokas

O
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Laji Nimi Uhanalaisuus
2000

Esiintyminen Lisääntyminen Priorisointi

Egretta alba Jalohaikara - S E V

Egretta garzetta Silkkihaikara - S E V

Emberiza caesia Ruostekurkkusirkku - S E V

Emberiza hortulana Peltosirkku VU M P II

Falco columbarius Ampuhaukka VU M P II

Falco eleonorae Välimerenhaukka - S E V

Falco naumanni Pikkutuulihaukka - S E V

Falco peregrinus Muuttohaukka EN M P I

Falco rusticola Tunturihaukka EN P P I

Falco vespertinus Punajalkahaukka - S S V

Ficedula albicollis Sepelsieppo - S E V

Ficedula parva Pikkusieppo NT M P III

Gallinago media Heinäkurppa RE M S III

Gavia arctica Kuikka LC M P III

Gavia immer Amerikanjääkuikka - S E V

Gavia stellata Kaakkuri NT M P III

Gelochelidon nilotica Hietatiira - S E V

Glareola pratincola Pääskykahlaaja - S E V

Glaucidium
passerinum

Varpuspöllö LC P P III

Grus grus Kurki LC M P III

Gyps fulvus Hanhikorppikotka - S E V

Haliaeetus albicilla Merikotka VU O P I

Hieraaetus pennatus Pikkukotka - S E V

Himantopus himantopus Pitkäjalka - S E V

Hydrobates pelagicus Merikeiju - S E V

Ixobrychus minutus Pikkuhaikara - S E V

Lanius collurio Pikkulepinkäinen NT M P III

Lanius minor Mustaotsalepinkäinen - S E V

Larus genei Kaitanokkalokki - S E V

Larus melanocephalus Mustanmerenlokki - S E V

Larus minutus Pikkulokki LC M P III

Limosa lapponica Punakuiri NT M P III

Lullula arborea Kangaskiuru NT M P III

Luscinia svecica Sinirinta LC M P III

Melanocorypha calandra Arokiuru - S E V

Mergus albellus Uivelo LC M P III

Milvus migrans Haarahaukka EN M P II

Milvus milvus Isohaarahaukka - S E V

Neophron percnopterus Pikkukorppikotka - S E V

Nyctea scandiaca Tunturipöllö EN V S I

Nycticorax nycticorax Yöhaikara - S E V

Oceanodroma castro Madeirankeiju - S E V

Oceanodroma leucorhoa Myrskykeiju - S E V

Otis tarda Isotrappi - S E V

Pandion haliaetus Kalasääski NT M P III

Pelecanus onocrotalus Pelikaani - S E V
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Laji Nimi Uhanalaisuus
2000

Esiintyminen Lisääntyminen Priorisointi

Pernis apivorus Mehiläishaukka NT M P III

Phalaropus lobatus Vesipääsky LC M P III

Philomachus pugnax Suokukko NT M P III

Phoenicopterus ruber Flaminco - S E V

Picoides tridactylus Pohjantikka NT P P III

Picus canus Harmaapäätikka NT P P III

Platalea leucorodia Kapustahaikara - S E V

Plegadis falcinellus Pronssi-ibis - S E V

Pluvialis apricaria Kapustarinta LC M P III

Podiceps auritus Mustakurkku-uikku LC M P III

Polysticta stelleri Allihaahka - L (talv) E III

Portzana parva Pikkuhuitti NE M T III

Portzana portzana Luhtahuitti LC M P III

Porzana pusilla Kääpiöhuitti - S E V

Recurvirostra avosetta Avosetti - S E V

Sterna albifrons Pikkutiira EN M P I

Sterna caspia Räyskä VU M P I

Sterna hirundo Kalatiira LC M P III

Sterna paradisaea Lapintiira LC M P III

Sterna sandvicensis Riuttatiira - S E V

Strix nebulosa Lapinpöllö LC V P III

Strix uralensis Viirupöllö LC P P III

Sturnia ulula Hiiripöllö LC V P III

Sylvia nisoria Kirjokerttu LC M P II

Sylvia rueppelli Mustakurkkukerttu - S E V

Sylvia undata Ruskokerttu - S E V

Tadorna ferruginea Ruostesorsa - S E V

Tetrao tetrix Teeri NT P P III

Tetrao urogallus Metso NT P P III

Tetrax tetrax Pikkutrappi - S E V

Tringa glareola Liro LC M P III

Xenus cinereus Rantakurvi CR M P I O
sa
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Taulukko 2. Säännöllisesti esiintyvät muut kuin liitteen I muuttolinnut, jotka on otettu huomioon Natura 2000 -alueita
perustettaessa. Lajien uhanalaisuusluokka (Rassi ym. 2001), esiintyminen ja lisääntyminen Suomessa (Väisänen ym. 1998)
sekä lajeille annettu hallinnollinen priorisointiluokka (ks. osa III, luku 1.3).
Esiintyminen: P= paikkalintu, M= muuttava, O= osittaismuuttaja, L= läpimuuttava, V= vaelluslintu
Lisääntyminen: V= vakituisesti pesivä, S= satunnaisesti pesivä, E= ei pesi, T= uusi tulokas

Laji Nimi Uhanalaisuus
2000

Esiintyminen Lisääntyminen Priorisointiluokka

Acrocephalus arundinaceus Rastaskerttunen VU M V III

Alca torda Ruokki LC M V III

Anas acuta Jouhisorsa LC M V III

Anas clypeata Lapasorsa LC M V III

Anas quequedula Heinätavi LC M V III

Anas strepera Harmaasorsa LC M V III

Anser fabalis Metsähanhi NT M V III

Ardea cinerea Harmaahaikara LC M V III

Arenaria interpres Karikukko LC M V II

Aythya marila Lapasotka VU M V III

Calidris alba Pulmussirri - L E III

Calidris canutus Isosirri - L E III

Calidris ferruginea Kuovisirri - L E III

Calidris maritima Merisirri VU M V III

Calidris minuta Pikkusirri NE L S I

Calidris temminckii Lapinsirri VU M V III

Cepphus grylle Riskilä NT M V III

Cinclus cinclus Koskikara NT O V I

Emberiza aureola Kultasirkku CR M S I

Eremophila alpestris Tunturikiuru CR M S III

Falco subbuteo Nuolihaukka LC M V III

Falco tinnunculus Tuulihaukka NT M V II

Larus fuscus fuscus Selkälokki VU M V III

Larus ridibundus Naurulokki VU M V III

Limicola falcinellus Jänkäsirriäinen NT M V I

Limosa limosa Mustapyrstökuiri EN M V III

Lymnocryptes minimus Jänkäkurppa LC M V III

Melanitta fusca Pilkkasiipi LC M V III

Melanitta nigra Mustalintu NT M V III

Phylloscopus borealis Lapinuunilintu LC M V III

Phylloscopus trochiloides Idänuunilintu LC M V III

Pluvialis squatarola Tundrakurmitsa - L E III

Podiceps grisegena Härkälintu LC M V III

Tadorna tadorna Ristisorsa NT M V II

Tarsiger cyanurus Sinipyrstö VU M V III

Tringa erythropus Mustaviklo LC M V III

Tringa totanus Punajalkaviklo LC M V III

Uria aalge Etelänkiisla VU M V III
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Taulukko 3. Lintudirektiivin metsästystä ja kauppaa koskevien liitteiden II ja III Suomessa esiintyvät
lajit. Taulukkoon on merkitty myös mitkä lajeista ovat metsästyslaissa (615/1993) lueteltuja riistala-
jeja tai rauhoittamattomia lajeja, joiden metsästys on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua.

Laji Liite II/1 Liite II/2 Liite III/1 Liite III/2 Suomessa
riistalaji tai

rauhoittamaton
laji

Tundrahanhi x

Metsähanhi x x

Merihanhi x x x

Kanadanhanhi x x

Haapana x x x

Harmaasorsa x

Tavi x x x

Sinisorsa x x x

Jouhisorsa x x x

Lapasorsa x x x

Heinätavi x x

Lapasotka x

Punasotka x x x

Tukkasotka x x x

Haahka x x x

Alli x x

Mustalintu x x

Pilkkasiipi x

Telkkä x x

Isokoskelo x x

Tukkakoskelo x x

Pyy x x

Riekko x x

Kiiruna x x x

Teeri x x

Metso x x x

Peltopyy x x x

Fasaani x x x

Nokikana x x x

Kapustarinta x

Jänkäkurppa x x

Taivaanvuohi x x

Lehtokurppa x x x

Harmaalokki x x

Kalalokki x

Merilokki x x

Sepelkyyhky x x x

Kesykyyhky x x

Räkättirastas x x

Harakka x x

Naakka x

Varis x x

Korppi x (poronh. al.)
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3 Natura 2000 -alueiden perustaminen

Lintu- ja luontodirektiivien mukaisesti perustettavista Natura 2000 -alueista muo-
dostuu yhtenäinen eurooppalainen suojelualueverkosto, jonka tavoitteena on turvata
yhteisön tärkeinä pitämien lajien ja luontotyyppien suojelutason säilyminen tai tarvit-
taessa niiden ennalleen saattaminen. Jokainen jäsenmaa laatii EU komission hyväk-
syttäväksi kansallisen luettelon luontodirektiivinmukaisista erityisten suojelutoimien
alueistaan (SCI-alueet, Site of Community Importance). Samaan suojelualueverkos-
toon kuuluvat lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet (SPA-alueet, Special
Protection Area) jäsenmaat ovat valinneet itse ja ilmoittaneet EU-komissiolle.

Valtioneuvoston hyväksymällä SuomenNatura 2000 -aluelistalla on 1 715 luontodi-
rektiivinmukaista SCI-aluetta (4,8milj. ha) ja 467 lintudirektiivinmukaista SPA-aluet-
ta (3,1 milj. ha) Yhteensä alueita on 1 858 kappaletta (4,9 milj. ha). SCI- ja SPA-alueet
ovat suurelta osin päällekkäisiä.

Suomessa alueita on valittu 101 ns. Natura-lajin eli 63 liitteen I lajin ja 38 muun
muuttavan lajin elinympäristöjen suojelemiseksi. Julkaisun liitteessä 1 näkyy kuinka
monella SPA-alueella kukin laji on ollut alueiden valinnan perusteena.
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4 Natura-lajit

Uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2001) 101Natura-lajista luokiteltiin 25 uhanalai-
seksi (6 CR, 6 EN, 13 VU). Silmälläpidettäviä on 25 lajia.Muut lajit ovat elinvoimaisia,
Suomesta hävinneitä (2) tai jätetty arvioimatta (NE 3). Läpimuuttavat lajit (5) eivät
olleet ollenkaanmukana arvioinnissa. Luonnonsuojeluasetuksen uhanalaisten lajien
luettelossa on 23 lajia. Erityisesti suojeltavia lajeja niistä on 14. Pelkästään liitteen I
lajeista uhanalaisia on 15 ja erityisesti suojeltavia 11. Metsästyslaissa lueteltuja riis-
talajeja on SPA-lajeista seitsemän. (Liite 1.)

Natura-lajeista 67 onmukana Bernin sopimuksen liitteessä II (Yleissopimus Euroo-
pan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta
29/1986) ja kolme Bonnin sopimuksen liitteessä I (Muuttavien luonnonvaraisten
eläinten suojelua koskeva yleissopimus, 62/1988).Afrikan ja Euraasianmuuttavia ve-
silintuja koskevassa Bonnin alasopimuksessa (AEWA) on mukana 47 lajia. (Liite 1.)

Lintulajeille on tehty vastaavanlainen hallinnollinen priorisointiluokitus kuin
muillekin lajeille (ks. osa III, luku 1.3). Luokitus perustuu suoraan lajeja koskeviin
säädöksiin. Luokitus on tarkoitettu apuvälineeksi seurantatilanteen hahmottamisessa
ja sen lisäksi tarvitaan ns. luonnontieteellistä priorisointia, jossa arvioidaanmm. lajien
elintapojen, elinympäristöjen tilan ja uhkatekijöiden vaikutusta seurantatarpeeseen.
Yleisesti ottaen luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavat lintudirektiivin
liitteen I lajit ja vastaavat muuttolinnut (Natura-lajit) kuuluvat hallinnolliseen prio-
risointiluokkaan I eli niiden seurannan järjestäminen on kiireellisintä. Asetuksessa
uhanalaisetNatura-lajit kuuluvat luokkaan II jamuutNatura-lajit kuuluvat luokkaan
III. Riistalajien luokitus on tehty muuten samoin, mutta luonnonsuojeluasetuksen
sijaan on katsottu uhanalaisuusarvioinnin uhanalaisuusluokkaa (Rassi ym. 2001).
Hallinnollisesti tärkeimpään priorisointiluokkaan I kuuluu 15 lintulajia, luokkaan
II 7 lajia ja loput ovat luokassa III (taulukko 5). Luonnontieteellinen priorisointi voi
muuttaa arviota lajien seurannan kiireellisyydestä ja tärkeydestä.
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5 Seurantatilanne

Linnustoseurannat kattavat Suomen lajiston erittäin hyvin. Lajistoseurantoja tai lajis-
tomuutoksista tietoa kerääviä hankkeita on 10. Seurannoilla katetaan varsinkin ylei-
simmät lajit pesivästä maalinnustosta, vesilinnuista, saaristolinnuista, talvehtimaan
jäävistä linnuista ja Suomen alueelle tulevista ja sieltä lähtevistämuuttolinnuista sekä
metsien ja maatalousmaisemien riistalinnuista. Petolinnuilla on oma seuranta, joka
on osa lintujen rengastusta. Lisäksi on kahdeksan yhteen lajiin keskittyvää seurantaa.
(Taulukko 4.)

Uhanalaisten ja harvalukuisten lintujen esiintymistä ja vuosittaista vaihtelua ar-
vioidaan alueellisten lintuyhdistysten kokoamien havaintoaineistojen ja siitä johdet-
tujen summien perusteella (BirdLife Suomi 2006). Faunistisen raportin lajit kuuluvat
niihin harvinaisiin ja harvalukuisiin lajeihin, joista Rariteettikomitea (RK) ei tarkista
havaintoja, ja jotka eivät kuulu ns. pikkuharvinaisuuskatsaukseen. Lajit ovat siksi
vähälukuisia, että lintujen vakioidut laskentamenetelmät eivät yleensä sovi niiden
runsauden ja kannanmuutosten seurantaan ja aineistot jäävät epäluotettavan pienik-
si. Monet lajeista ovat kuitenkin uhanalaisia, taantuvia ja elinympäristönsä suhteen
vaateliaita, joten niitä koskevilla tiedoilla on huomattavamerkitys luonnonsuojelussa
ja luonnonalueiden suojeluarvon määrittämisessä. Näiden lajien seuranta on koh-
tuullisin resurssein mahdollista vain kokoamalla kaikki lintuharrastajien tekemät
havainnot. Näistä laaditut yhteenvedot ovat korvaamattomia kymmenien lajien seu-
rannassa. Samalla ne osoittavat sen, miten suuri arvo lintuharrastajien huolellisesti
kokoamalla havaintoaineistolla on lintujen ja luonnon suojelussa.

Nykyiset seurannat kattavat hallinnollisesti tärkeimmiksi luokitellusta lajista suu-
rimman osan. Lajeille tehdyn seurantatilanteen arvioinnin ja valmiustarkastelun
mukaan lajit jaettiin neljään ryhmään: A) lajit, joita jo seurataan, B) lajit, joita ei vielä
varsinaisesti seurata, mutta joiden seurantaan on tiedolliset ja käytännön valmiudet,
C) lajit, joiden seurantaan ei ole käytännön valmiutta (menetelmä tai asiantuntijat
puuttuu) ja D) lajit, joiden seurantaan ei ole tiedollisia valmiuksia (biologia ja esiin-
tyminen tunnetaan huonosti). Natura-lajeista edellämainituilla hankkeilla seurataan
70 lajia (valmiusryhmä A; taulukko 5, liite 1). Muista Natura-lajeista kertyy joko
liian vähän aineistoa muutosten arvioimiseksi tai ne jäävät varsinaisten seurantojen
ulkopuolelle. Niistä 24 lajin seurantaan on valmius eli seuranta voitaisiin aloittaa,
mikäli työlle löytyy tekijä ja resurssit (valmiusryhmä B; liite 1). Seitsemän lajin seu-
rannan järjestäminen on hankalaa joko laji elintapojen, elinympäristön tai lajin har-
valukuisuuden vuoksi. Niiden seurantaan ei ole kustannustehokasta menetelmään
valmiina (valmiusryhmä C; liite 1). Yleinen tietämys Suomen lintulajeista on hyvä.
Kaikkien lajien uhanalaisuuden arviointiin on ollut esimerkiksi riittävästi tietoa. Sen
vuoksi huono tiedollinen valmius ei ole esteenä minkään tarkastellun lajin seuran-
nan järjestämisessä. Taulukossa 5 on esitetty Natura-lajien valmiusryhmittely prio-
risointiluokittain. Tärkeimmiksi lajeiksi, joiden seurannat tulisi tehdyn tarkastelun
mukaan kiireellisimmin järjestää, nousevat lapinsirri ja pikkutiira (I B) sekä lapasotka
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Seuranta Natura-lajien
määrä

Päävastuutaho Osallistuvat tahot

Pesivän maalinnuston pitkäaikaismuutosten seuranta 11 LTKM

Pesivän maalinnuston vuotuisten muutosten seuranta 11 LTKM BirdLife

Vesilintulaskenta 6 LTKM RKTL

Saaristolintuseuranta 14 RKTL

Talvilintulaskennat 21 LTKM BirdLife

Lintumuuton seuranta 101 BirdLife

Lintujen rengastus 101 LTKM

Petolintuseuranta 20 LTKM

Riistakolmiolaskenta 3 RKTL

Peltokolmiolaskenta 3 RKTL

Merikotkaseuranta 1 WWF LTKM, MH

Maakotkaseuranta 1 MH LTKM

Sääksiseuranta 1 LTKM

Tunturihaukan seuranta 1 MH LTKM

Muuttohaukan seuranta 1 MH LTKM

Räyskäseuranta 1 LTKM RKTL

Kiljuhanhiprojekti 1 WWF MH, AYK:t, MKJ

Valkoselkätikkaprojekti 1 MH

Harvalukuisten ja uhanalaisten lintulajien seuranta 35 BirdLife

Taulukko 4. Suomen nykyiset linnusto- ja lintuseurannat, niillä seurattavien Natura-lajien lukumäärä ja seurantoja
tekevät tahot (Väisänen 2006, Honkala ja Saurola 2007, Lehtiniemi ja Koskimies 2007, Rengastajan vuosikirja 2007).

Taulukko 5. Natura-lajien sijoittuminen priorisointiluokkiin ja seurantavalmiuden mukaisiin ryhmiin. Lajikohtaiset
luokat ja ryhmät näkyvät mm. liitteessä 1.

Seurantavalmius

Priorisointiluokka Seurataan (A) Ei seurata,
on valmius (B)

Ei seurata,
ei ole valmiutta (C)

Lajeja
yhteensä

I 11 2 2 15

II 5 2 0 7

III 54 20 5 79

Lajeja yhteensä 70 24 7 101
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ja kirjokerttu (II B). Tärkeiksi priorisoituja lajeja, joiden seurannan järjestäminen on
hankalaa (C I) ovat tunturikiuru ja tunturipöllö.

Euroopan IBA-verkosto (Important Bird Areas) luotiin 1990-luvun puolivälissä.
Verkostoa käytettiin hyväksi Natura 2000 -verkoston SPA-alueiden valinnoissa ja se
on tärkeässä asemassa EU:n komission työssä. IBA-alueiden seuranta käynnistyi Eu-
roopassa vuonna 2006 ja ensimmäinen seurantakierroksen maastotyöt pyritään saa-
maan valmiiksi vuonna 2007. Seurantakierroksen tulokset julkaistaan vuoden 2008
lopussa ilmestyvässä raportissa: The state of European IBAs 2008. Kansallisella tasolla
kukin maa tekee pitkän aikavälin seurantasuunnitelman. Suomessa IBA-seurantaa
koordinoi BirdLife Suomi. Seuranta toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön,
metsähallituksen, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon
ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Suomen 96 kansainvälisesti tärke-
än lintualueen tiedot päivitetään vuoden 2007 aikana. Seurannan tulosten perusteella
pyritään määrittämään IBA-alueiden suotuisan suojelun taso. Tätä varten määritel-
lään kunkin kohteen Favourable reference value (FRV) eli paikka- ja lajikohtaiset
vertailuluvut, joihin IBA-alueiden uusia seurantatietoja verrataan.
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6 Seurannan kehittäminen

Lintudirektiivi suojelee linnustoa kolmella tasolla. Direktiivi velvoittaa 1) yleisesti lin-
nuston suojeluun, 2) sallii joidenkin lajien metsästyksen ja kaupan, kunhan toiminta
ei vaaranna lajien suojelua ja 3) suojaa joidenkin lajien elinympäristöjä suojelualu-
eilla. Suojelutavoitteiden toteutumisen ja suojelutoimien onnistumisen arvioimiseksi
tarvitaan seurantatietoa, vaikka lintudirektiivi ei siihen velvoitakaan yhtä suorasti
kuin luontodirektiivi. EU ei ole tähän mennessä pyytänyt jäsenmaita raportoimaan
lajikohtaisia tietoja, mutta raportoinnin sisällön muuttamista ollaan parhaillaan
harkitsemassa ja on mahdollista, että jatkossa pyydetään nykyistä tarkempia lintu-
kantoihin ja niiden muutoksiin liittyviä tietoja. Mahdolliset uudet lintudirektiivin
seurantatarpeet huomioidaan Suomessa kansallisen linnustonseurantajärjestelmän
kehitystyön yhteydessä.

Yleisen linnuston tilasta saadaan Suomessa erinomaiset tiedot nykyisistä lin-
nustoseurannoista. On kuitenkin turvattava niiden jatkuvuus ja katsottava onko
esimerkiksi seurantatietojen hyödyntämisessä ja tiedonhallinnassa parannettavaa.
Erityishuomio on kiinnitettävä kansallisesti uhanalaisiin lajeihin, niiden suojeluun
ja hoitotoimiin. Uhanalaisia lajeja on viimeisimmän arvioinninmukaan 32 lajia ja sil-
mälläpidettäviä 37. Nykyiset seurannat kattavat uhanalaisista lajeista 75 % (24 lajia).
Silmälläpidettävistä lajeista seurataan 60 % (22 lajia). Viittä lajia lukuunottamatta,
muidenkin uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien seurannat onmahdollista järjes-
tää. Ongelmallisia lajeja ovat: tunturipöllö, tunturikiuru,metsähanhi, nokkavarpunen
ja jänkäsirriäinen (Tutkimus, seuranta... 2005).

Suomen biodiversiteettiseurantojen järjestämistä pohtinut Tutkimus, seuranta
ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä (2001, 2005) jakaa mietinnöissään seurannat
kahteen ryhmään: biodiversiteetin tilasta kertoviin, yleiseen lajistoon kohdistuviin
yleisseurantoihin sekä säädöksissämääriteltyihin lajikohtaisiin erityisseurantoihin,
joiden päätarkoituksena on kyseisten lajien suojelu- ja hoitotoimien arviointi. Asian-
tuntijaryhmän kirjaamia linnustoseurantojen kehittämistarpeita voi hyvin käyttää
pohjana myös lintudirektiivin velvoittamia seurantoja mietittäessä.

Linnustonseurantojen kehittämistarpeet Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät
-asiantuntijaryhmän (2001, 2005) mukaan:

1. Yleisseurannat
• tunturialueiden linnustonseurantaa tulee kehittää
• vesilinnuston seurantaverkostoa kehitettävä niin, että rannikkovedet saadaan

seurannan piiriin
• saaristolintuseurannan tulevaisuus tulisi selvittää
• karujen järvien linnustonseurantaa tulee lisätä
• peltolinnuston seurantaa kehitettävä alueellisesti kattavammaksi. Tavoitteena

riittävä aineisto sekä peltolinnuston vuotuismuutosten että harvalukuisten
peltolintujen kannanmuutosten toteamiseen.
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2. Erityisseurannat
• inventoidaan määrävälein vakiokohteita, joilla tiedetään elävän useita erityis-
seurantaa vaativia lajeja. Mielekkäimpiä uusia kohdelajeja
⇒huonosti tunnetut aapasoiden linnut (jänkäsirriäinen, vesipääsky,

suokukko)
⇒huonosti tunnetut pohjoiset vesilinnut (mustalintu, uivelo)
⇒huonosti tunnetut lintuvesien lajit (mustakurkku-uikku, naurulokki,

pikkulokki).
• aloitetaan eräiden lajien seuranta alueellisena seurantana kolmen vuoden

välein
⇒kuikka, kaakkuri, lapasotka, kehrääjä, keräkurmitsa, merisirri, koskikara,

kangaskiuru, kirjokerttu, viiksitimali
• aloitetaan eräiden lajien seuranta linjalaskennoilla viiden vuoden välein

⇒ isolepinkäinen, käenpiika, pohjantikka, taviokuurna, lapinsirri
• uusitaan koko maan kattava pesimälinnuston atlaskartoitus

⇒ saadaan täydennettyä useiden harvalukuisten lajien seurannassa olevia
puutteita.

• turvataan nykyiset lintuseurannat ja parannetaan kerätyn tiedon hyödynnet-
tävyyttä ja saatavuutta

• turvataan harvalukuisten lajien seurannan (= faunistinen arkisto) jatkuvuus

Suomessa SPA-alueiden lintuseurantaa tullaan tarpeenmukaan kehittämään osa-
na valtakunnallista linnustonseurantaa. Erillistä suojelualueille suunnattua seuran-
tajärjestelmää ei ole tarpeen kehittää. Tulevat uudet lintudirektiivin seurantatarpeet
huomioidaan linnustonseurantajärjestelmän kehitystyön yhteydessä. Syksyllä 2006
perustettu Lintutyöryhmä otti yhdeksi tehtäväkseen linnustonseurantajärjestelmän
kehittämisen. Työryhmän toimintaohjelmassa seurantajärjestelmän kehittäminen
ajoittuu vuosille 2008–2009.
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Liite 1. Natura 2000 -alueiden (SPA-alueet) valintaperusteina olleiden liitteen
I lajien ja säännöllisesti esiintyvien muiden kuin liitteen I muuttolintujen
asema eri säädöksissä, lajeille annettu hallinnollinen priorisointiluokka ja
ryhmittely seurantavalmiuden mukaan sekä lajeihin liittyvät seurannat
Natura 2000 -alueita (SPA) = kuinka monella Natura 2000 -alueella (SPA-alueella) laji esiintyy
(poimittu Natura-tietokannan II/2006 kuulemisversiosta).
LSA:n uhanalaisuus = Luonnonsuojeluasetuksen liite 4: uhanalaiset (u) ja lisäksi erityisesti suojeltavat lajit (e).
Bern II = Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta, liite 1 tiukasti
suojeltavat eläinlajit.
Bonn I = Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelua koskeva yleissopimus, liite 1 tiukkaa suojelua vaativat lajit.
AEWA = Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimus.
Uhanalaisuus 2000 = uhanalaisuusarviointi v. 2000 (Rassi ym. 2001). Luokitus: CR äärimmäisen uhanalainen, EN erittäin
uhanalainen, VU vaarantunut, NT silmälläpidettävä, LC elinvoimainen tai DD puutteellisesti tunnettu laji. - = laji ei ollut mukana
arvioinnissa.
Kv-vastuulajit = Uhanalaisuusarvioinnin (Rassi ym. 2001) yhteydessä Suomen kansainvälisiksi vastuulajeiksi määritellyt lajit
Riistalaji = metsästyslain tarkoittama riistalaji, lueteltu laissa.
Priorisointiluokka = säädösten perusteella annettu hallinnollinen priorisointiluokka seurannan tarpeellisuudesta
(ks. Osa III, luku 1.3).
Valmiusryhmä = A= lajia seurataan, B= ei seurata, mutta siihen on valmius, C= ei käytännön valmiutta seurantaan,
D= ei tiedollista valmiutta seurantaan.
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Seurantatilanne

A298 Acrocephalus
arundinaceus

rastaskerttunen X 16 VU X III A harvalukuisten lajien seuranta

A223 Aegolius funereus helmipöllö X 103 LC x X III A petolintujen ruutuseuranta,
atlas-kartoitukset

A200 Alca torda ruokki X 14 LC x III A saaristolintuseuranta (merialueella)

A229 Alcedo atthis kuningas-
kalastaja

X 6 LC X III C harvalukuisten lajien seuranta

A054 Anas acuta jouhisorsa X 234 LC X X III A vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset

A056 Anas clypeata lapasorsa X 83 LC X X III A vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset

A055 Anas quequedula heinätavi X 177 LC X X III A vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset

A051 Anas strepera harmaasorsa X 58 LC X III A vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset

A042 Anser erythropus Kkljuhanhi X 12 e CR x X X X I A kiljuhanhiprojekti

A039 Anser fabalis metsähanhi X 182 NT x X X III C atlas-kartoitukset, vesilintuseuranta,
metsähanhi-projekti

A091 Aquila chrysaetos maakotka X 82 e VU X I A maakotkaseuranta

A090 Aquila clanga kiljukotka X 4 RE X X III A harvalukuisten lajien seuranta,
Rariteettikomitea

A028 Ardea cinerea harmaahaikara X 95 LC III A

A169 Arenaria
interpres

karikukko X 48 LC x X X III A saaristolintuseuranta (merialueella)

A222 Asio flammeus suopöllö X 167 LC X III A petolintujen ruutuseuranta,
atlas-kartoitukset

A062 Aythya marila lapasotka X 71 u VU X II B atlas-kartoitukset, saaristolintuseuranta
(merialueella)

A104 Bonasa bonasia pyy X 186 LC X III A riistakolmiolaskennat

A021 Botaurus stellaris kaulushaikara X 104 NT X X III A harvalukuisten lajien seuranta
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Seurantatilanne

A045 Branta leucopsis valkoposkihanhi X 33 NE X X III A harvalukuisten lajien seuranta,
saaristolintuseuranta

A215 Bubo bubo huuhkaja X 77 LC x X III A petolintujen ruutuseuranta,
atlas-kartoitukset

A144 Calidris alba pulmussirri X 19 - X X III B (harvinaisten lajien seuranta)

A466 Calidris alpina
schinzii

etelänsuosirri X 16 e CR X I A erillisseurantoja ja tutkimuksia

A143 Calidris canutus isosirri X 19 - X III B (harvinaisten lajien seuranta)

A147 Calidris
ferruginea

kuovisirri X 26 - X X III B (harvinaisten lajien seuranta)

A148 Calidris maritima merisirri X 3 VU X X III B atlas-kartoitukset, harvalukuisten
lajien seuranta

A145 Calidris minuta pikkusirri X 17 NE X X III C harvinaisten lajien seuranta

A146 Calidris
temminckii

lapinsirri X 69 e VU X X I B maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, atlas-kartoitukset

A224 Caprimulgus
europaeus

kehrääjä X 30 NT III B harvalukuisten lajien seuranta,
atlas-kartoitukset

A202 Cepphus grylle riskilä X 7 NT x III A saaristolintuseuranta (merialueella)

A139 Charadrius
morinellus

keräkurmitsa X 12 NT X X III B atlas-kartoitukset,maalinnuston
pitkäaikaismuutosten seuranta

A197 Chlidonias niger mustatiira X 32 VU X X III A harvalukuisten lajien seuranta

A264 Cinclus cinclus koskikara X 25 NT X III B erillistutkimukset

A081 Circus
aeruginosus

ruskosuohaukka X 185 NT X III A petolintujen ruutuseuranta, harvalukuisten
lajien seuranta

A082 Circus cyaneus sinisuohaukka X 196 NT X III A petolintujen ruutuseuranta,
atlas-kartoitukset

A084 Circus pygargus niittysuohaukka X 19 NE X III A harvalukuisten lajien seuranta, ennen
rariteettikomitea

A122 Crex crex ruisrääkkä X 54 NT x X III A harvalukuisten lajien seuranta

A037 Cygnus bewickii pikkujoutsen X 48 - III A harvalukuisten lajien seuranta

A038 Cygnus cygnus laulujoutsen X 324 LC x X X III A vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset,
erityistutkimukset

A239 Dendrocopos
leucotos

valkoselkätikka X 69 e CR X I A valkoselkätikkaprojekti

A236 Dryocopus
martius

palokärki X 208 LC X III A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, maalinnuston vuotuisten
muutosten seuranta, talvilintulaskenta

A540 Emberiza
aureola

kultasirkku X 5 e CR X I A harvalukuisten lajien seuranta

A379 Emberiza
hortulana

peltosirkku X 45 u VU II A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta

A248 Eremophila
alpestris

tunturikiuru X 2 e CR X I C atlas-kartoitukset, erillistutkimukset,
(aiemmin maalinnuston pitkäaikaismuu-
tosten seuranta)
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Seurantatilanne

A098 Falco
columbarius

ampuhaukka X 132 u VU X II A petolintujen ruutuseuranta,
atlas-kartoitukset

A103 Falco peregrinus muuttohaukka X 80 e EN X I A muuttohaukan seuranta

A102 Falco rusticola tunturihaukka X 12 e EN X I A tunturihaukan seuranta

A099 Falco subbuteo nuolihaukka X 196 LC X III A petolintujen ruutuseuranta

A096 Falco tinnunculus tuulihaukka X 159 NT X III A petolintujen ruutuseuranta, harvalukuisten
lajien seuranta, atlas-kartoitukset

A320 Ficedula parva pikkusieppo X 59 NT X III A harvalukuisten lajien seuranta,
atlas-kartoitukset, maalinnuston
pitkäaikaismuutosten seuranta

A154 Gallinago media heinäkurppa X 18 e RE X X III A harvalukuisten lajien seuranta

A002 Gavia arctica kuikka X 178 LC X X III B vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset,
seurantaprojekti 1980

A001 Gavia stellata kaakkuri X 107 NT X X III B atlas-kartoitukset, erillistutkimukset,
harvalukuisten lajien seuranta

A217 Glaucidium
passerinum

varpuspöllö X 74 LC x X III B petolintujen ruutuseuranta, harvalukuisten
lajien seuranta, atlas-kartoitukset

A127 Grus grus kurki X 336 LC X X III A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta

A075 Haliaeetus
albicilla

merikotka X 78 e VU X X I A merikotkaseuranta

A338 Lanius collurio pikkulepinkäin-
en

X 133 NT III A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta

A183 Larus fuscus
fuscus

selkälokki X 46 u VU x II A saaristolintuseuranta (merialueella)

A177 Larus minutus pikkulokki X 172 LC x X III B vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset

A179 Larus ridibundus naurulokki X 110 VU III B vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset,
erillistutkimukset

A150 Limicola
falcinellus

jänkäsirriäinen X 38 NT x X X III C maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, atlas-kartoitukset

A157 Limosa lapponica punakuiri X 57 NT X III B atlas-kartoitukset

A156 Limosa limosa musta-
pyrstökuiri

X 25 e EN X I A harvalukuisten lajien seuranta,
atlas-kartoitukset

A246 Lullula arborea kangaskiuru X 15 NT III B harvalukuisten lajien seuranta, erillistut-
kimukset, maalinnuston pitkäaikaismuu-
tosten seuranta

A272 Luscinia svecica sinirinta X 18 LC III A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, atlas-kartoitukset

A152 Lymnocryptes
minimus

jänkäkurppa X 137 LC x X III C (maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta), atlas-kartoitukset

A066 Melanitta fusca pilkkasiipi X 85 LC x X III A saaristolintuseuranta (merialueella)

A065 Melanitta nigra mustalintu X 97 NT X III B vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset

A068 Mergus albellus uivelo X 210 LC x X X III B vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset

A073 Milvus migrans haarahaukka X 14 u EN X II A harvalukuisten lajien seuranta
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Seurantatilanne

A216 Nyctea
scandiaca

tunturipöllö X 8 e EN X I C harvalukuisten lajien seuranta

A094 Pandion haliaetus kalasääski X 203 NT X III A sääksiseuranta

A072 Pernis apivorus mehiläishaukka X 90 NT X III A petolintujen ruutuseuranta,
atlas-kartoitukset

A170 Phalaropus
lobatus

vesipääsky X 116 LC X X III B maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, atlas-kartoitukset

A151 Philomachus
pugnax

suokukko X 271 NT X III B maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, atlaskartoitukset

Phylloscopus
borealis

lapinuunilintu X 1 LC X III A

A312 Phylloscopus
trochiloides

idänuunilintu X 12 LC X III A

A241 Picoides
tridactylus

pohjantikka X 124 NT x X III B maalinnuston. pitkäaikaismuutosten seu-
ranta, talvilintulaskenta, atlas-kartoitukset

A234 Picus canus harmaapäätikka X 43 NT X III A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, harvalukuisten lajien seuranta,
talvilintulaskenta, atlas-kartoitukset

A140 Pluvialis apricaria kapustarinta X 189 LC X III A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, atlas-kartoitukset

A141 Pluvialis
squatarola

tundrakurmitsa X 22 - X III A

A007 Podiceps auritus mustakurkku-
uikku

X 169 LC X X III B vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset,
harvalukuisten lajien seuranta

A006 Podiceps
grisegena

härkälintu X 129 LC X X III A vesilintuseuranta, atlas-kartoitukset

A506 Polysticta stelleri allihaahka X 9 - x III A harvalukuisten lajien seuranta, talvikannan
laskenta

A119 Porzana porzana luhtahuitti X 152 LC X X III A harvalukuisten lajien seuranta

A195 Sterna albifrons pikkutiira X 23 e EN X X I B harvalukuisten lajien seuranta, erilliset
tutkimukset

A190 Sterna caspia räyskä X 68 e VU X X I A räyskäprojekti

A193 Sterna hirundo kalatiira X 274 LC x X X III A saaristolintuseuranta (merialueella),
vesilintuseuranta, atlaskartoitukset

A194 Sterna
paradisaea

lapintiira X 141 LC X X III A saaristolintuseuranta (merialueella),
vesilintuseuranta

A457 Strix nebulosa lapinpöllö X 32 LC X III A petolintujen ruutuseuranta, harvalukuisten
lajien seuranta, erillistutkimukset

A220 Strix uralensis viirupöllö X 48 LC X III A petolintujen ruutuseuranta

A456 Sturnia ulula hiiripöllö 71 LC X III A petolintujen ruutuseuranta, maalinnuston
pitkäaikaismuutosten seuranta,
atlas-kartoitukset

A307 Sylvia nisoria kirjokerttu X 14 u LC II B atlas-kartoitukset, harvalukuisten lajien
seuranta, erillistutkimukset

A048 Tadorna tadorna ristisorsa X 33 NT X X III A harvalukuisten lajien seuranta,
saaristolintuseuranta, atlas-kartoitukset
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Seurantatilanne

A534 Tarsiger cyanurus sinipyrstö X 2 u VU X II A harvalukuisten lajien seuranta

A107,
A409

Tetrao tetrix teeri X 68 NT x X III A riistakolmiolaskennat

A108 Tetrao urogallus metso X 160 NT x X III A riistakolmiolaskennat

A161 Tringa
erythropus

mustaviklo X 190 LC x X III A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, atlas-kartoitukset

A166 Tringa glareola liro X 351 LC x X X III A maalinnuston pitkäaikaismuutosten
seuranta, maalinnuston vuotuisten
muutosten seuranta

A162 Tringa totanus punajalkaviklo X 162 LC X III A saaristolintuseuranta

A199 Uria aalge etelänkiisla X 1 VU III A saaristolintuseuranta

A167 Xenus cinereus rantakurvi X 2 e CR X I A harvalukuisten lajien seuranta
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Osa V

Yhteenveto luonto- ja lintudirektiivien
seurannasta

Anne Raunio ja Ulla-Maija Liukko





359Suomen ympäristö 14 | 2008

O
sa
V

1 Luontodirektiivin mukaisen seurannan pääpiirteet Suomessa .......361

1.1 Kansalliset tarpeet seurannan suunnittelussa ............................................362

1.2 Seurattavien esiintymien valinta ...................................................................362

1.3 Seurannan menetelmät .....................................................................................363

1.4 Seurannan toistoväli .........................................................................................363

2 Luontotyyppien ja lajien seurannan kehittämisehdotukset .............365

2.1 Luontotyyppien seuranta .................................................................................366

2.2 Lajien seuranta ...................................................................................................371

3 Luontotyyppien ja lajien seurannan yhtymäkohdat .............................378

4 Tiedonhallinta .......................................................................................................380

4.1 Nykyiset tietojärjestelmät ................................................................................380

4.2 Tarvittavat uudet järjestelmät .........................................................................381

5 Seurannan vastuunjako .....................................................................................382

6 Jatkotoimet ............................................................................................................386

Liite
Liite 1. Luontotyyppien ja lajien seurannan yhtymäkohdat .........................387

SISÄLLYS

◄ Päiväperhosten seurantaa eteläsuomalaisella niityllä. Kuva: Sirpa Pellinen/ SYKE.



360 Suomen ympäristö 14 | 2008



361Suomen ympäristö 14 | 2008

1 Luontodirektiivin mukaisen
seurannan pääpiirteet Suomessa

Luontodirektiivinmukaan EU:n jäsenvaltioiden on raportoitava direktiivin toteutta-
misesta EU:n komissiolle joka kuudes vuosi. Raportissa on oltava mm. tärkeimmät
tulokset liitteen I luontotyyppien sekä liitteiden II, IV ja V eläin- ja kasvilajien seu-
rannasta. Suomessa esiintyy 69 luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Liitteen II
lajeja on Suomessa 88, liitteen IV lajeja 73 ja liitteen V lajeja (tai muita taksoneja) 21.
Osa lajeista kuuluu useampaan liitteeseen, joten tarkasteltavia lajeja on yhteensä 125
ja sukuja kolme. Mukaan ei ole laskettu lajeja, joista Suomi on saanut liittymissopi-
mukseensa varauman eli luontodirektiivin liitteitä koskevat velvoitteet eivät niiltä
osin koske Suomea.

Tämä julkaisu keskittyy luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien valtakunnal-
liseen suojelutason seurannan valmisteluun Suomessa. Suojelutaso (conservation
status) on luontodirektiivin keskeinen käsite, joka tarkoittaa luontotyyppien ja lajien
tilaa, ei toteutettuja suojelutoimia.

Julkaisua valmisteltaessa EU:n linjaukset ja ohjeistus seurannasta ovat olleet vasta
kehitysvaiheessa. Habitaattikomitea on mm. tulkinnut, että seuranta voi perustua
otokseen ja että suojelutasoa ei arvioida pelkästäänNatura 2000 -alueiden perusteella.
Julkaisua valmisteltaessa ei kuitenkaan ole ollut vielä selvää, mitkä ovat seurannan
toteuttamisen vähimmäisvaatimukset.Näyttää todennäköiseltä, että jäsenmaat voivat
käyttää seurannassa omia kansallisia seurantajärjestelmiään, joissa tiedonkeruutavat
vaihtelevat. Tulokset on kuitenkin pystyttävä esittämään yhteisesti sovitussa muo-
dossa, jonka perusteella voidaan tehdä koko EU:n luonnonmaantieteellistä aluetta
(biogeographic region) koskevia yhteenvetoja. Vuoden 2007 raportoinnin kokemusten
perusteella EU todennäköisesti pyrkii ohjeistamaan seurantaa tarkemmin.

Tässä julkaisussa tarkastellaan lyhyesti myös lintudirektiiviin liittyvää seurantaa.
Lintudirektiivi koskee jäsenmaiden kaikkia luonnonvaraisia lintulajeja. Direktiivin
mukaisia toimia on kuitenkin kohdennettu lajiliitteissä lueteltujen lajien elinympä-
ristöjen suojeluun (liite I) sekä joidenkin lajien metsästyksen ja kaupan säätelyyn
(liitteet II ja III). Suoraa seurantavelvoitetta lintudirektiivissä ei ole, mutta direktiivin
artiklassa 10 ja siihen perustuvassa liitteessä V luetellaan joukko asioita ja selvitystar-
peita, joita jäsenmaiden tulee edistää ja toteuttaa. Niistä ei voi suoriutua ilman lintu-
kantojen seurantaa. Luonto- ja lintudirektiivien mukaisesti perustetut suojelualueet
kuuluvat samaan Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Lintudirektiivin raportointi
toistuu kolmen vuoden välein, mutta se ei sisällä tietoa linnuston tai yksittäisten
lintulajien tilasta, vaan jäsenmaiden toteuttamista toimista linnuston suojelemiseksi.
Raportoinnin sisällön ja jäsenmailta edellytettävän seurannanmuuttamista pohditaan
komissiossa parhaillaan.

O
sa
V



362 Suomen ympäristö 14 | 2008

1.1

Kansalliset tarpeet seurannan suunnittelussa
Seurannan suunnittelussa on tarkasteltu samalla myös kansallisia seurantatarpeita.
Kansallista tarvetta on erityisesti harvinaisten ja uhattujen luontotyyppien seurannan
aloittamiseen sekä uhanalaisten lajien seurannan täydentämiseen. Julkaisun ehdo-
tuksissa on lähtökohtana, että luontodirektiivin mukaista seurantaa perustettaessa
otetaan huomioonmyös kansallisia seurantatarpeita ja suunnataan seurantaa niiden
mukaan. Tavoitteena on käyttää resursseja tehokkaasti ja välttää päällekkäistä työ-
tä.

Luontotyypeillä luontodirektiivin ja kansallisten seurantatarpeiden yhtymäkohdat
ovat vahvat, koska luontodirektiivin liite I sisältää varsin kattavasti Suomen harvi-
naisia ja uhattuja luontotyyppejä. Kansallisessa lainsäädännössä (luonnonsuojelulaki,
metsälaki, vesilaki) tärkeät luontotyypit sisältyvät liitteen I luontotyyppeihin, vaik-
ka luontotyyppien luokittelu onkin paikoin erilainen direktiivissä ja kansallisessa
lainsäädännössä. Luontotyyppien biodiversiteettiseurantaa ei vielä juurikaan ole
Suomessa, joten on perusteltua suunnitella samanaikaisesti sekä luontodirektiivin
että kansallisiin tarpeisiin vastaavaa seurantaa.

Uhanalaisten lajien kansalliset seurantatarpeet ovat huomattavasti laajemmat kuin
luontodirektiivin velvoitteet. Kaikki direktiivilajit eivät edusta kansallisesti uhanalai-
sinta tai muutoinkaan merkittävintä osaa Suomen lajistosta, ja ne kattavat vain noin
4 % maamme uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista. Suomessa tarvitaan uusia
seurantoja paitsi tietyille direktiivilajeille, myös osalle kansallisesti uhanalaisia lajeja.
Seurannan kohdentamista ja resurssien jakoa varten on tehtävä lajien priorisointia.

Seurantojen päätarkoituksena on varmistaa, että luontotyyppien ja lajien suoje-
lutaso säilyy suotuisana tai sitä on pystytty parantamaan tehdyillä toimenpiteillä.
Seurantaan kuuluu siksi myös seurantatulosten perusteella tehtävä suojelutarpeen
arviointi ja tarvittavien toimenpidesuositusten antaminen. Seurantojen tulokset ovat
myös yleisesti kiinnostavia, ja sen vuoksi niistä on kerrottava myös ns. suurelle
yleisölle.

1.2

Seurattavien esiintymien valinta
Lähtökohtana on, että luontotyyppien ja lajien seuranta perustuu Suomessa otokseen
esiintymistä. Natura 2000 -alueilla ei ole erityisasemaa seurannassa, vaan otokseen
tulee sisältyä esiintymiä sekä Natura 2000 -alueilta että niiden ulkopuolelta. Toden-
näköisesti seuranta kuitenkin käytännössä usein painottuu Natura 2000 -alueille,
koska niillä sijaitsee direktiiviluontotyyppien ja liitteen II lajien edustavia esiintymiä
ja seuranta on helpompi järjestää Natura 2000 -alueilla.

SuomenNatura 2000 -alueiden suurenmäärän ja pinta-alan vuoksi on selvää, ettei
jokaisen alueen jokaista luontotyyppi- ja lajiesiintymää seurata. Kaikkien alueiden
seurantaan ei ole edes tarvetta, koska suojelualueilla luontotyyppeihin ja lajeihin
kohdistuvat ympäristömuutokset ovat yleensä hitaampia kuinmuualla, eivätkä suo-
jelualueemme tarvitse niin paljon hoitoa tai ennallistamista kuin Natura 2000 -alueet
eteläisemmässä Euroopassa.

Ympäristöhallinnossa on SYKEn Luontoyksikön linjauksen mukaan pidetty alus-
tavana periaatteena, että jos lajilla (lähinnä selkärangattomilla eläimillä ja kasveilla)
on alle 40 esiintymää, ne on kaikki tarkoitus ottaa seurantaanmukaan. Jos esiintymiä
on enemmän, niistä seurataan vain otosta. Seurantaan valitaan kohteita kattavasti
koko levinneisyysalueelta, sekä suojelualueilta että niiden ulkopuolelta. Seurattavat
kohteet määritellään lajeittain esimerkiksi lajikohtaisissa seurantasuunnitelmissa.
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1.3

Seurannan menetelmät
EU ei todennäköisesti määrittele tarkasti seurantamenetelmiä, joilla jäsenmaat vel-
voitetaan keräämään tietoa direktiiviluontotyypeistä ja -lajeista. Direktiivin liitteissä
on ekologisesti hyvin erilaisia luontotyyppejä ja lajeja, ja seurantamenetelmät on
perusteltua sovittaa kunkin luontotyypin ja lajin ekologiaan ja uhkatekijöihin sopi-
viksi. Ekologialtaan ja uhkatekijöiltään läheisillä luontotyypeillä ja lajeilla voidaan
käyttää samoja menetelmiä.

Luontotyypin tai lajin valtakunnallisessa seurannassa tavoitteena on yhdenmu-
kaisten ja toistettavienmenetelmien käyttö. Useilla lajiryhmillä (nisäkkäät, perhoset,
putkilokasvit) tällaisia menetelmiä on jo vakiintuneessa käytössä, mutta etenkin
luontotyypeillä menetelmien valinta ja tarkka ohjeistus on vaativa työvaihe. Osalla
luontotyyppejä maastomenetelmien lisänä tai vaihtoehtona voidaan käyttää kauko-
kartoitusta (ilmakuvat, tarkan erotuskyvyn satelliittikuvat, vedenalaiset videokuvat,
kaikuluotaus ym.) ja numeerisiin kartta-aineistoihin (maa- ja kallioperä, topografia,
maankäyttö ym.) perustuvia menetelmiä.

Lajiseurantojenkin tasossa voi olla seurantatarpeen tai -mahdollisuuksien vuoksi
vaihtelua eri lajeilla. Esiintymätietojen tai yksittäisten havaintotietojen keruu on tie-
tosisällöltään yksinkertaisinta. Niistäkin saadaan tietoa levinneisyydestä ja voidaan
laskea esiintymämääriä tai erilaisia suhteellisia runsausindeksejä, jos tietoja saadaan
säännöllisesti ja riittäviämääriä. Joillakin yleisillä lajeilla tämänkaltainenkin seuranta
on riittävää.Harvinaisten ja vähälukuisten lajien seurannan tulee olla tätä tarkempaa,
ja silloin maastotyöt tehdään suunnitelmallisesti ja kerättävä tieto on yksityiskoh-
taista. Voidaan esimerkiksi laskea tarkkoja yksilömääriä tai tarkastella populaatio-
dynamiikkaan ja elinvoimaisuuteen liittyviä tekijöitä. Tässä tarkoitetut seurannat
eivät edellytä tieteellisissä tutkimuksissa vaadittavaa tasoa tietojen keruussa (toistot,
vertailuaineistot, syy–seuraus-suhteiden selvittäminen tms.).

1.4

Seurannan toistoväli
Luontodirektiivinmukaan seurantatuloksista raportoidaan komissiolle kuuden vuo-
den välein, mutta itse seurannan toistoväliä direktiivi ei määrittele. Tällä perusteella
on tulkittu, ettei seurantaa tarvitse toistaa kaavamaisesti kuuden vuoden välein, vaan
seurantatiheys voidaan määritellä luontotyyppien ja lajien ekologisten ominaisuuk-
sien, uhkien ja tietotarpeiden mukaan. Eri luontotyypeillä ja lajeilla seurantaväli voi
siis olla erilainen. Myös saman luontotyypin tai lajin eri esiintymillä seurantaväli voi
olla erilainen, jos esim. paineet ja uhkat eroavat toisistaan huomattavasti Suomen eri
osissa.

Harvimmin toteutettava seuranta sopii luontotyypeille, joiden luontaiset muu-
tokset ovat hitaita ja joiden esiintymiin ei kohdistu välittömiä uhkia. Tällaisia ovat
esimerkiksi useat tunturiluontotyypit, ojittamattomat suoyhdistymät ja suojellut
luonnonmetsäkohteet. Niillä seurannan toistoväli voi olla esim. 10–15 vuotta. Myös
eräiden suojelluilla tunturialueilla esiintyvien lajien populaatioita voidaan seurata
noin 10 vuoden välein. Mahdollinen ilmastonmuutoksesta johtuva seurantatarve
on harkittava erikseen myöhemmin, kun muutoksen suuruudesta ja vaikutuksista
saadaan lisää tietoa.

Toinen ääripää seurannan toistovälissä on sellaisilla lajeilla, joita on seurattava vuo-
sittain häviämisuhan tai hyödyntämisen säätelyn vuoksi tai joiden populaatiokoko
vaihtelee eri vuosien välillä huomattavasti. Tällöin pitkä seurantaväli vaikeuttaa ha-
vaitunmuutoksen arviointia eli osoittaakomuutos todellista kehityssuuntaa vai onko
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kyse vain sääolosuhteista tms. johtuvasta kannanvaihtelusta. Joissakin tapauksissa
voi olla tarpeen seurata lajia jonkin aikaa esimerkiksi vuosittain, jotta lyhytaikaisen
kannanvaihtelun suuruusluokka selviää, ja jatkaa seurantaa sen jälkeen harvem-
min. Sama koskee luontotyyppejä, joiden luontainenmuutosnopeus ja lyhytaikainen
vaihtelu ei ole tiedossa. Useimmissa luontodirektiivin lajien seurantasuunnitelmissa
seurantaväliksi on ehdotettu 1–10 vuotta.
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2 Luontotyyppien ja lajien seurannan
kehittämisehdotukset

Seurantaehdotukset luontodirektiivin luontotyypeille ja lajeille on laadittu saman-
tyyppisen prosessin kautta, jossa luontotyyppi- ja lajijoukko on ensin asetettu valittu-
jen kriteerien (tietolaatikko 1) perusteella seurantatarpeenmukaiseen tärkeysjärjestyk-
seen. Sen jälkeen on tarkasteltu kunkin luontotyypin ja lajin seurannan nykytilannetta
ja -valmiutta, ja lopuksi on laadittu ehdotukset seurannan kehittämistarpeista.

Uuden seurannan perustamista esitetään runsaalle kolmannekselle luontodirek-
tiivin 69 luontotyypistä. Tähän ryhmään kuuluu enitenmetsä-, suo- ja niittytyyppejä
sekä rannikon luontotyyppejä. Kolmannekselle luontotyypeistä, erityisesti Itämeren
ja sisävesien tyypeille, ehdotetaan tukeutumista pääosin olemassa oleviin tai kehitet-
täviin muihin seurantoihin. Vajaalle kolmannekselle ehdotetaan kevyintä seurantaa
eli inventointitietojen ja uhkien tarkastelun käyttöä. Tähän ryhmään kuuluu kaikkien
luontotyyppiryhmien edustajia.

Lajeilla seurannan nykytilanne on parempi, koska 125 luontodirektiivin lajista
lähes kolmannesta (38 lajia) seurataan jo nyt ja seuranta kohdistuu varsin hyvin
tärkeimmiksi arvioituihin tai hyödynnettyihin lajeihin. Seurantavalmius on lisäksi
puolella lajeista, vaikkei niitä tällä hetkellä seuratakaan. Seurannan kehittämisessä
kiireellisimmäksi nousee 20 lajin ryhmä, jossa putkilokasvit ja sammalet ovat suu-
rimmat eliöryhmät. Myös muutamien hyönteis- ja simpukkalajien sekä rupiliskon
seurannan aloittaminen on arvioitu kiireelliseksi tai melko kiireelliseksi.
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Tietolaatikko 1.

Luontotyyppien ja lajien seurantatarpeen priorisoinnin kriteerit

Luontotyyppien priorisoinnissa on käytetty sekä luonnontieteellisiä että hallinnollisia kri-
teereitä, mutta painotettu luonnontieteellisiä kriteereitä. Lajeille on tehty tässä vaihees-
sa vain hallinnollinen priorisointi. Luonnontieteellinen priorisointi tehdään myöhemmin.

Luontotyypit

A. Luonnontieteelliset kriteerit
1) Luontotyyppi on Suomen vastuuluontotyyppi, jonka Euroopan esiintymistä merkit-

tävä osuus on Suomessa
2) Luontotyyppi on tärkeä uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien elinympäristö
3) Luontotyypin suojelutaso on Suomessa heikko.
4) Luontotyypin esiintymät ovat Suomessa uhattuna, koska luontotyyppiä hyödyn-

netään taloudellisesti tai siihen kohdistuu muita merkittäviä uhkia.

B. Hallinnolliset kriteerit
5) Luontotyyppi on luontodirektiivin mukaan ensisijaisesti suojeltava.
6) Luontotyyppi on luontodirektiivin lajien tärkeä elinympäristö
7) Luontotyyppi on lintudirektiivin lajien tärkeä elinympäristö
8) Luontotyyppi vastaa luonnonsuojelulain luontotyyppiä
9) Luontotyyppi vastaa metsälain erityisen tärkeää elinympäristöä
10) Luontotyyppi vastaa vesilailla säilytettävää pienvesityyppiä

Lajit

Hallinnolliset kriteerit
1) Laji on luontodirektiivin mukaan yhteisön tärkeänä pitämä laji (liitteet II tai IV)
2) Laji on Suomessa vakituisesti esiintyvä lintudirektiivin liitteen I laji tai muu liittee-

seen I verrattava muuttava laji
3) Laji on säädetty luonnonsuojeluasetuksella uhanalaiseksi tai myös erityistä suojelua

vaativaksi lajiksi
4) Laji on Bernin sopimuksen mukaan tiukasti suojeltava (Euroopan luonnonvaraisen

kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusopimus)
5) Laji vaatii Bonnin yleissopimuksen mukaan tiukkaa suojelua (Muuttavien luonnon-

varaisten eläinten suojelussopimus) tai alueittaisia alasopimuksia:
5a) Euroopan lepakoiden suojelusopimus (EUROBATS)
5b) Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopimus (ASCOBANS)
5c) Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimus (AEWA)

6) Laji on luokiteltu uhanalaisuusarvioinnissa uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi
7) Lajin Euroopan esiintymistä merkittävä osuus on Suomessa ja laji on valittu Suomen

kansainväliseksi vastuulajiksi.

2.1

Luontotyyppien seuranta
Luontotyyppien seurantaehdotukset on laadittu seurantatarpeen, seurannan ny-
kytilanteen ja seurantavalmiuden pohjalta (kuva 1). Julkaisun II osassa on esitetty
luontotyyppien seurannan priorisointiehdotus (osa II, luku 2 ja liite 1) sekä käyty läpi
nykyiset ja kehitteillä olevat seurannat ja arvioitu niiden käyttökelpoisuutta direktii-
viluontotyyppien kannalta (osa II, luku 3 ja liite 2). Tältä pohjalta on arvioitu kunkin
luontotyypin seurantavalmiutta ja laadittu ehdotus seurannan jatkosuunnittelulle
(osa II, luku 4 ja liite 3).

Seurantaehdotuksissa on kolme pääryhmää, joista ensimmäinen jakautuu edel-
leen kahtia siten, että vaihtoehtoisia seurantaehdotuksia on kaikkiaan neljä (kuva
1). Rajanvedot ryhmien välillä eivät kuitenkaan ole jyrkät. Yleispiirteisen ryhmäjaon
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lisäksi jokaiselle 69 luontotyypille on laadittu myös oma, yksilöidympi seurannan
kehittämisehdotus (osa II, liite 3).

Luontotyypit jakautuvat kolmeen seurantaehdotusten pääryhmään varsin tasai-
sesti (taulukko 1). Runsaalle kolmannekselle luontotyypeistä ehdotetaan uuden luon-
totyyppikohtaisen seurantaohjelman laatimista (ryhmät 1a ja 1b), kolmannekselle
tukeutumista pääosin olemassa oleviin tai kehitettäviinmuihin seurantoihin (ryhmä
2) ja vajaalle kolmannekselle inventointitietojen käyttöä seurannan perustana (ryhmä
3).

Ryhmäjako kuvaa yleispiirteisesti tarvittavan seurantapanostuksen suuruutta ja
kiireellisyyttä. 1-ryhmän luontotyypeillä panostus seurantaan nimen omaan luonto-

Kuva 1. Luontotyypin seurantaehdotuksen koostaminen.

SEURANTATARPEEN
PRIORISOINTI

SEURANNAN
NYKYTILANNE

SEURANTAVALMIUDET

SEURANTAEHDOTUS

1. Luontotyyppikohtainen seurantaohjelma
1a. Seurannan valmistelu alkaa heti
1b. Seurannan valmistelu vaatii lisäselvityksiä

2. Olemassa olevien seurantojen käyttö
ja edelleen kehittäminen

3. Inventoinnit ja uhkien tarkastelu

Taulukko 1. Luontotyyppien määrät eri seurantaehdotusryhmissä.
Ryhmät: 1 = uusi luontotyyppikohtainen seurantaohjelma (1a = seurannan valmistelu alkaa heti,
1b = seurannan valmistelu vaatii lisäselvityksiä), 2 = olemassa olevien seurantojen käyttö ja edel-
leen kehittäminen, 3 = inventoinnit ja uhkien tarkastelu. Kaikki seitsemän dyyniluontotyyppiä on
tässä yhdistetty, koska niille ehdotetaan yhteistä seurantaa.

Luontotyyppiryhmä Seurantaehdotus Luontotyyppejä
yhteensäRyhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3

1a 1b

Meri ja rannikko 4 1 6 3 14

Sisävedet - - 6 1 7

Nummet, niityt ja pensastot 1 5 - 5 11

Tunturit - - 4 4 8

Suot 2 3 2 2 9

Kalliot - 1 2 3

Metsät 4 3 2 2 11

Luontotyyppejä yhteensä 11 12 21 19 63
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direktiivin perusteella arvioidaan suuremmaksi kuin 2- ja 3-ryhmien luontotyypeillä.
On huomattava, että inventoinnit ja uhkien tarkastelu eivät rajoitu vain 3-ryhmän
luontotyyppeihin, vaan niitä tarvitaan kaikille luontodirektiivin luontotyypeille.
1- ja 2-ryhmän luontotyypeillä näitä tietoja käytetään täydentämään otospohjaista
seurantaa.

Ryhmä 1: Luontotyyppikohtainen seurantaohjelma
Ryhmään 1 kuuluvat ne luontotyypit, joilla seurannan tarve on arvioitu suureksi ja
joilla ei ole olemassa tai kehitteillä seurantaa, joka vastaisi luontodirektiivin seuran-
tatarpeisiin. Ryhmään kuuluville luontotyypeille ehdotetaan perustettavaksi luonto-
tyyppikohtaista, valtakunnallisesti yhtenäisinmenetelmin tehtävää uutta seurantaa,
joka tuottaa tietoa luontotyypin rakenteesta ja toiminnasta.

Koska seurannan suunnittelun ja toteutuksen resurssit ovat rajalliset ja työn vai-
heistaminen siksi perusteltua, 1-ryhmä on jaettu edelleen kahteen alaryhmään pää-
asiassa seurantavalmiuden mukaan. Ryhmään 1a kuuluvat luontotyypit, joilla seu-
rantavalmius on niin hyvä, että seurannan valmistelu voidaan aloittaa heti.Ryhmään
1b puolestaan kuuluvat luontotyypit, joilla seurannan aloittaminen on tärkeää,mutta
seurantavalmiudet niin heikot, että seurannan valmistelu vaatii vielä merkittäviä
lisäselvityksiä.

Ryhmässä 1 on useita taantuneita tai harvinaisia, luonnon monimuotoisuudelle
myös kansallisesti tärkeitä luontotyyppejä. Ryhmään kuuluu suhteellisesti eniten
metsäluontotyyppejä ja suurin osa myös soiden, niittyjen ja merenrannikon terrest-
risistä luontotyypeistä. Kallioiden, tuntureiden ja sisävesien luontotyyppejä ei kuulu
tähän ryhmään.

1a:
- harjusaaret
- merenrantaniityt*
- Itämeren hiekkarannat
- kaikki dyyniluontotyypit (liikkuvat
alkiovaiheen dyynit; liikkuvat ranta-
kauradyynit; kiinteät, ruohokasvil-
lisuuden peittämät dyynit*; varik-
senmarja-dyynit*; metsäiset dyynit;
dyynialueiden kosteat soistuneet
painanteet; kuivat kanerva- ja varik-
senmarjadyynit)

- tulvaniityt
- keidassuot*
- aapasuot*
- jalopuumetsät*
- lehdot
- harjumetsät
- hakamaat ja kaskilaitumet

Tietolaatikko 2.

Seurantaehdotusryhmään 1 kuuluvat luontotyypit
(* = ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi luontodirektiivissä):

1b:
- rannikon laguunit* (1b/2)
- kuivat niityt ja pensaikot
kalkkipitoisella alustalla
(tärkeät orkidea-alueet*)

- runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt*
- alvarit ja kalkkivaikutteiset
kalliokedot*

- alavat niitetyt niityt
- lehdes- ja vesaniityt*

- lähteet ja lähdesuot
- huurresammallähteet*
- letot
- maankohoamisrannikon
primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät*

- metsäluhdat*
- tulvametsät*
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Jatkossa kullekin 1-ryhmän luontotyypille on laadittava seurantaohjelma, jossa
määritellään seurannan toteuttamiseen tarvittavat seikat kuten seurantamenetelmät,
seurantakohteiden otostuksen periaatteet, seurantakohteiden määrä, seurannan to-
teuttajat, seurannan vaatima tietohuolto sekä tulosten käsittely ja raportointi. Ekolo-
gialtaan samantyyppisille luontotyypeille voidaan laatia yhteinen seurantaohjelma.

Ryhmään 1 kuuluminen ei aina merkitse intensiivistä, tarkkoihin maastomittauk-
siin perustuvaa seurantaa, vaan seurantamenetelmät voidaan valita kullekin luonto-
tyypille tarkoituksenmukaisiksi. Myös kaukokartoitusmenetelmiä voidaan käyttää
silloin, kun se on seurattavien ominaisuuksien kannalta riittävää.

Ryhmä 2: Olemassa olevien seurantojen käyttö tai edelleen kehittäminen
Ryhmän 2 luontotyyppien seurannassa voidaan käyttää hyväksi jonkin muun kuin
luontodirektiivin luontotyyppiseurannan tuloksia, esimerkiksi vesistöjen tilan seu-
rantoja tai lajiston seurantoja. Seuranta ei kuitenkaan yleensä kohdistu täsmälleen
luontodirektiivin luontotyyppiin tai niihin ominaisuuksiin, jotka luontodirektiivin
kannalta olisivat olennaisimpia.Myös ryhmän 2 luontotyyppien seurannassa on luon-
todirektiivin näkökulmasta runsaasti kehittämistarpeita, joita ehdotetaan otettavan
huomioon mm. vesipuitedirektiivin mukaisten seurantojen suunnittelussa.

Ryhmä 2 painottuu Itämeren ja sisävesien luontotyyppeihin. Niillä on jo nyt vesien
tilan seurantaa, jota kehitetään edelleen vesipuitedirektiivin tarpeidenmukaan. Ole-
massa olevien seurantojen kehittämistyössä on jatkossa perusteltua ottaa huomioon
myös luontodirektiivin tarpeita, jotta samalla seurannalla voidaan kattaa mahdolli-
simman monia tarpeita ja säästää resursseja.

Ryhmään 2 kuuluu myös luontotyyppejä, joiden seurannasta merkittävän osan
voisi muodostaa uhanalaisten tai muutoin jo seurattavien lajien seuranta. Tällaisia
luontotyyppejä ovat ulkosaariston saaret ja luodot (saaristolinnuston ja hylkeiden seu-
rannat) sekä pensaskanervavarvikot, taarnaluhtaletot ja kalkkikalliot (uhanalaisten kasvila-
jien seuranta). Ryhmässä 2 ovatmyös luonnonmetsät ja puustoiset suot, joista tuotetaan
tietoa erilaisissa tutkimushankkeissa ja Valtakunnan metsien inventoinnissa. Ensin
kannattaa selvittää tarkasti näiden tietolähteiden käyttö- ja kehittämismahdollisuudet
ja suunnitella vasta sitten täydentävää uutta seurantaa. Laaja-alaisten tunturiluon-
totyyppien seurannan ehdotetaan pohjautuvan pääasiassa porolaitumien kunnon
seurantaan, jota jo tehdään.

- vedenalaiset hiekkasärkät
- jokisuistot
- laajat matalat lahdet
- riutat
- ulkosaariston luodot ja saaret
- kapeat murtovesilahdet
- karut kirkasvetiset järvet
- kalkkilammet ja järvet
- luontaisesti runsasravinteiset järvet
- humuspitoiset järvet ja lammet
- Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit

- pikkujoet ja purot (2/1a)
- tunturijoet ja –purot
- pensaskanervavarvikot
- tunturikankaat
- tunturikoivikot
- muuttuneet ennallistamiskelpoiset
keidassuot

- taarnaluhtaletot*
- kalkkikalliot
- luonnonmetsät* (2/1b)
- puustoiset suot* (2/1b)

Tietolaatikko 3.

Seurantaehdotusryhmään 2 kuuluvat luontotyypit
(* = ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi luontodirektiivissä):
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Myös ryhmän 2 luontotyyppien seuranta vaatii lisäresursseja nykytilanteeseen
verrattuna, mutta seurantaa ei tarvitse aloittaa alusta kuten ryhmässä 1. Seurannan
suunnittelussa tärkeää on eri organisaatioiden välinen yhteistyö ja eri seurantatar-
peiden synergiaetujen löytäminen, jotta päällekkäistä työtä vältetään ja resursseja
voidaan säästää. Mikäli olemassa olevien seurantojen käyttö tai niiden edelleen ke-
hittäminen ei onnistu luontodirektiivin tavoitteidenmukaisesti, luontotyypit siirtyvät
joko ryhmään 1 tai 3 seurantatarpeen priorisoinnin mukaan.

Ryhmä 3: Inventoinnit ja uhkien tarkastelu
Ryhmän 3 luontotyypeille ehdotetaan ainakin alkuvaiheessa kevyintä, inventointi-
tyyppistä seurantaa sekä luontotyypin kehitystä ennakoivaa uhkien ja paineiden tar-
kastelua. Inventoinnit tuottavat toistuessaan tietoa lähinnä luontotyypin pinta-alan ja
levinneisyysalueen sekä esiintymien määrän ja sijainnin kehityksestä. Luontotyypin
rakenteen ja toiminnan sekä lajiston arviointi jää inventointeihin perustuvassa seuran-
nassa vähemmälle, lähinnä esiintymien edustavuuden arvioinnin varaan. Mahdolli-
sen uuden tiedon perusteella ryhmän 3 joidenkin luontotyyppien tarkempi seuranta
saattaa tulla perustelluksi, jolloin seurantaehdotusta tulee tarkistaa.

Ryhmään 3 kuuluu luontotyyppejä kaikista luontotyyppiryhmistä, suhteellisesti
eniten kallioista, tuntureista ja niityistä. Ryhmässä on yleisiä ja hyvässä tilassa ole-
via luontotyyppejä, esimerkiksi yleisimpiä kallioisia ja tuntureiden tyyppejä. Osa
luontotyypeistä taas on sijoitettu ryhmään 3 sen vuoksi, ettei niiden edustavuus ole
Suomessa hyvä ja esiintymien määrittely on siksi vaikeaa ja tulkinnanvaraista. Täl-
laisia ovat mm.muutamat niitty- ja metsätyypit, joita ei suomalaisissa luontotyyppi-
luokitteluissa eroteta omina luontotyyppeinään. Niiden voidaan juuri ja juuri tulkita
esiintyvän Suomessa, joskin edustavuudeltaan varsin heikkoina.

Inventointien ja uhkatarkastelujen sisältö ja tiedonkeruutapa voi vaihdella melko
paljon. Olennaista kuitenkin on, että havainnot tallennetaan tietojärjestelmään, josta
ne ovat saatavissa yhteenvetoja ja raportointia varten. Ryhmän 3 luontotyyppien
seurannan järjestämiseksi tarvitaan siis inventointien lisäksi resurssejamyös sopivan
tietojärjestelmän luomiseen.

Tietolaatikko 4.

Seurantaehdotusryhmään 3 kuuluvat luontotyypit
(* = ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi luontodirektiivissä):

- rantavallit
- kivikkorannat
- kasvipeitteiset merenrantakalliot
- niukka-keskiravinteiset järvet
- kuivat nummet (3/1b)
- runsaslajiset jäkkiniityt* (3/1b)
- siniheinäniityt
- kosteat suurruohoniity
- kallioiden pioneerikasvillisuus
- raviini- ja rinnelehdot*

- vuoristojen niitetyt niityt
- tunturipajukot
- karut tunturiniityt (3/2)
- tuntureiden rehevät puronvarsisuot*
- tuntureiden vyörysoraikot
ja -lohkareikot

- vaihettumissuot ja rantasuot (3/1b)
- palsasuot* (3/1a)
- silikaattikalliot (3/2)
- vanhat tammimetsät
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2.2

Lajien seuranta
Suojelutyössä ja seurannoissa resurssit tulee kohdentaa ensisijaisesti suojelun kan-
nalta tärkeimpiin lajeihin. Lajit tulee asettaa tärkeysjärjestykseen sekä säädöksiin
perustuvilla hallinnollisilla että luonnontieteellisillä perusteilla. Tässä julkaisussa
seurantojen tärkeyttä on tarkasteltu ainoastaan hallinnollisesta näkökulmasta (tie-
tolaatikko 1), jonka mukaan lajit jaettiin viiteen luokkaan (osa III, luku 1.3). Luon-
nontieteelliset priorisointitekijät (elintavat, ekologia ja uhkatekijät) on käytävä läpi
myöhemmin lajiryhmä- tai lajikohtaisia seurantaohjelmia tehtäessä. Seurantaohjelma
sisältää käytännön ohjeet seurannasta ja mm. yhteenvedon lajin sekä sen populaa-
tioiden ja elinympäristöjen tilanteesta Suomessa, seurattaviksi ehdotetut kohteet ja
niiden seuraamisessa käytettävät menetelmät.

Hallinnollinen priorisointi on tehty 108 luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajille
(ks. osa III, taulukko 6). Seurantatarpeen mukaan tärkeimpään luokkaan I sijoittuu
42 lajia, joiden suojelua pidetään EU:ssa tai kansallisesti erittäin tärkeänä (taulukko
2). Luokkaan II kuuluu 44 direktiivin liitteen IV a lajia ja muita lajeja, jotka ovat
luonnonsuojeluasetuksen mukaan uhanalaisia sekä yksi IUCN:n kriteerien mukaan
erittäin uhanalainen riistalaji. Kolmannessa luokassa ovat muut liitteiden II ja IV 22
lajia. Luokitus antaa karkeat suuntaviivat seurantojen järjestämisen kiireellisyydestä,
seurannan sisällöstä sekä sen intensiteetistä. Pelkästään Ahvenanmaalla esiintyvät
lajit eivät ole mukana priorisoinnissa. Lajikohtaiset luokat ja luokituskriteerit on
esitetty osan III liitteessä 1.

Seurantojen järjestämiseen vaikuttavat priorisoinnin lisäksi myös seurannan ny-
kytilanne, lajia koskevan tiedon taso ja käytännön toteuttamismahdollisuudet, joita
tässä julkaisussa kutsutaan seurantavalmiudeksi. Luontodirektiivin kaikki lajit ryh-
miteltiin seurantavalmiuden mukaan neljään ryhmään. Lajeista lähes kolmannes-
ta seurataan jollakin tasolla (valmiusryhmä A). Seurantavalmius on näiden lisäksi
puolella lajeista, vaikka niitä ei vielä seuratakaan (valmiusryhmä B). Muiden lajien
seurannan järjestämiseen ei ole tällä hetkellä valmiutta (ryhmät C ja D). Lajeista joko
tiedetään liian vähän tai niiden seurantaan liittyy jokin toistaiseksi ratkaisematon
käytännön ongelma. Ennen niiden seurantojen järjestämistä, on esimerkiksi tehtävä
lisätutkimuksia lajien esiintymisestä tai elintavoista, kehitettävä uusia seurantame-
netelmiä tai koulutettava seurannassa tarvittavia lajiasiantuntijoita.

Taulukko 2. Luontodirektiivin liitteiden II ja IV Suomessa esiintyvien lajien sijoit-
tuminen seurannan valmiusryhmiin kussakin hallinnollisessa priorisointiluokassa.
Harmaalla merkityissä ruuduissa I B ja II B olevien lajien seurannan järjestäminen
on hallinnollisten kriteerien perusteella tärkeintä. Kyseiset lajit on lueteltu alla
olevassa tietolaatikossa. (A= lajia seurataan, B= lajin seurantaan on valmius, mutta
lajia ei seurata, C= lajin seurantaan ei ole käytännön valmiutta, D= lajin seuran-
taan ei ole tiedollista valmiutta).

Hallinnollinen priorisointiluokka Seurannan valmiusryhmä
(lajeja kpl)

Yht.

A B C D

I 18 19 1 4 42

II 8 21 3 12 44

III 7 12 0 3 22

Vain Ahvenanmaalla 0 1 0 2 3

Yhteensä lajeja 33 53 4 21 111
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II B:
Unio crassus vuollejokisimpukka
Oxyporus mannerheimii mustatattiainen
Agriades glandon subsp.aquilo tundrasinisiipi
Euphydryas aurinia punakeltaverkkoperhonen
Euphydryas maturna kirjoverkkoperhonen
Lopinga achine kirjopapurikko
Lycaena dispar isokultasiipi
Parnassius apollo isoapollo
Parnassius mnemosyne pikkuapollo
Aeshna viridis viherukonkorento
Leucorrhinia albifrons sirolampikorento
Leucorrhinia caudalis lummelampikorento
Leucorrhinia pectoralis täplälampikorento
Ophiogomphus cecilia kirjojokikorento
Calypso bulbosa neidonkenkä
Moehringia lateriflora laaksoarho
Primula nutans var. jokelae ruijanesikko
Saxifraga hirculus lettorikko
Encalypta mutica pohjankellosammal
Hamatocaulis vernicosus kiiltosirppisammal
Herzogiella turfacea korpihohtosammal

Tietolaatikko 5.

Lajien luokittelua
Luontodirektiivin lajit, joiden seurannan järjestäminen on hallinnollisen priorisoinnin mukaan tärkeintä ja
toiseksi tärkeintä (taulukossa 2 harmaalla merkityt priorisointiluokat I ja II) ja valmiusarvioinnin mukaan
mahdollista (valmiusryhmä B). Myöhemmin tehtävä luonnontieteellinen priorisointi voi muuttaa arviota lajien
seurannan kiireellisyydestä ja tärkeydestä.

I B:
Triturus cristatus rupilisko
Margaritifera margaritifera jokihelmisimpukka
Mesosa myops vennajäärä
Osmoderma eremita erakkokuoriainen
Xyletinus tremulicola haavansahajumi
Alisma wahlenbergii upossarpio
Arctophila fulva var.pendulina pohjansorsimo
Najas flexilis notkeanäkinruoho
Najas tenuissima hentonäkinruoho
Puccinellia phryganodes rönsysorsimo
Pulsatilla patens hämeenkylmänkukka
Buxbaumia viridis lahokaviosammal
Dichelyma capillaceum hiuskoukkusammal
Dicranum viride katkokynsisammal
Hamatocaulis lapponicus lapinsirppisammal
Meesia longiseta isonuijasammal
Orthothecium lapponicum lapinpahtasammal
Cephalozia macounii hitupihtisammal
Scapania carinthiaca kourukinnassammal

Hallinnollisesti tärkeimmiksi priorisoiduista lajeista suurinta osaa joko jo seurataan
tai niiden seuranta voidaan valmiustarkastelun perusteella järjestää (priorisointiluo-
kat I ja II, valmiusryhmätA ja B, taulukko 2). Vastaavasti 20 lajin seurantojen järjestä-
misessä on jokin hankaluus, joka tulisi ratkaista ennen seurantoihin ryhtymistä.

Tulevan suunnittelutyön ja seurantojen järjestämisen kannalta tilanne on suhteel-
lisen hyvä, sillä seurantojen järjestäminen ja kehittäminen on aloitettava priorisoi-
duimmista lajeista. Samalla on pidettävä huolta siitä, että mahdollisuuksienmukaan
edistetään myös muiden lajien seurantavalmiutta. Alimmassa priorisointiluokassa
(luokka III) olevien lajien seurannat on myös järjestettävä, mutta ne eivät ole niin
kiireellisiä ja seurannat voivat olla kevyempiä. Seurantojen tärkeysjärjestykseen tulee
lajikohtaisia tarkennuksia luonnontieteellisen priorisoinnin yhteydessä. Siinä tarkas-
telussa voidaan esimerkiksi kansallisesti elinvoimaisiksi arvioitujen direktiivilajien
seurantatarvetta keventää, vaikka ne direktiivin vuoksi priorisoituvatkin hallinnol-
lisesti melko tärkeiksi.

Monen lajin levinneisyysalueet ulottuvat Suomen rajojen ulkopuolelle naapuri-
maihin. Lajien biologian selvittämiseen, kasvupaikkojen suojeluun ja hoitoon sekä
seurantaan liittyvä yhteistyö lähialueiden kanssa on tärkeää, ja esimerkiksi Itämeren,
Perämeren pohjukan ja tunturialueen sekä itäisten metsälajien seuranta olisi tarkoi-
tuksenmukaista suunnitella yhdessä ja toteuttaa samoin periaattein.

Seurantatilanne, seurantojen kehittämistarpeet ja toteuttamismahdollisuudet ovat
erilaisia eri eliöryhmissä. Seuraavassa on luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeista
eliöryhmittäin tehty tiivistelmä seurantatilanteesta ja kehittämistarpeista. Hyödyn-
nettävien lajien (liite V) seurannat käsitellään omana kohtanaan. Viimeisenä on yh-
teenveto lintudirektiiviin liittyvistä seurannoista ja niiden kehittämisestä.
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Nisäkkäät
Liitteiden II ja IV nisäkäslajeista seurannassa on puolet eli 12 lajia. Seurattavat lajit
ovat joko riistalajeja tai seurattuja uhanalaisuutensa vuoksi. Jatkossa on turvattava
nykyisten seurantojen jatkuminen ja kiinnitettävä huomiota seurantatietojen saata-
vuuteen ja käytettävyyteen ja niissä mahdollisesti olevien puutteiden korjaamiseen.
Lisäksi pohdintaa vaativat vielä elinympäristöjenmäärästä ja tilasta kertovien tietojen
tarpeellisuus ja saatavuus ja tietojen koonnin järjestäminen.

Nykyisten seurantojen ulkopuolella ovat koivuhiiri ja lepakot. Tällä hetkellä ei ole
näköpiirissä keinoa, jolla koivuhiiren esiintymistä tai runsautta voitaisiin laajamit-
taisesti ja kustannustehokkaasti seurata, mutta satunnaisesti tehtyjen havaintojen
keräämistä tulee jatkaa ja tehostaa sekä järjestää havaintotietojen sähköinen arkistoin-
ti. Suomessa elävien lepakkolajien levinneisyys, elintavat ja populaatiot tunnetaan
heikosti. Ensisijaisesti tarvitaan kartoituksia ja selvityksiä lajien esiintymisestä sekä
lisää tutkimustietoa niiden elinympäristövaatimuksista ja elintavoista, jotta mah-
dollisesti tarvittavat suojelutoimet ja seuranta pystytään suuntaamaan tehokkaasti.
Myös koulutusta on lisättävä, sillä lajiasiantuntijoita on seurantojen toteuttamiseen
liian vähän.

Matelijat ja sammakkoeläimet
Kahdesta sammakko- ja yhdestä matelijalajista seurannassa on vain yleisin eli viita-
sammakko. Sekin vaatii vielä uudelleenarviointia uusimman kartoituksen valmistut-
tua. Rupiliskon seurantaa suunnitellaan osana käynnissä olevaa tutkimushanketta.
Rupilisko on priorisointiluokituksessa tärkeimpään luokkaan (I) kuuluva laji. Sen
seuranta on suojelutoimien varmistamiseksi ensisijaisen tärkeää. Kangaskäärmeen
biologiasta ja elintavoista Suomessa tiedetään edelleenkin hyvin vähän elinympäris-
tövaatimusten, mahdollisten uhkien tai suojelutarpeen arvioimiseksi. Lajin esiinty-
mistä ja elintapoja tulee tutkia ennen kuin sen seurantaa voidaan suunnitella.

Kalat
Suomessa vakituisesti elävistä kalalajeista kuusi on lueteltu luontodirektiivin liit-
teessä II. Niistä toutain, nahkiainen ja lohi ovat meillä taloudellisesti hyödynnettäviä
lajeja ja kuuluvat kalastuslainsäädännön piiriin. Rantanuoliaiseen, pikkunahkiaiseen
ja kivisimppuun liittyvistä seikoista säädetään luonnonsuojelulailla. Suomi on saanut
kaikista liitteen lajeista varauman liittymissopimukseensa, joten niiltä osin direktiivin
vaatimukset eivät koske Suomea. Näiden kalalajien seurantaa ei siitä syystä käsitellä
tässäkään yhteydessä.

Nilviäiset
Direktiivin nilviäislajeja ei vielä seurata. Simpukkalajeja (vuollejoki- ja jokihelmi-
simpukka) on kartoitettu eri hankkeissa useita vuosia, mutta kartoitukset eivät vielä
ole kattavia. Tiedossa olevien esiintymien perusteella seurannat voitaisiin kuitenkin
jo aloittaa samalla kun kartoitukset viedään loppuun. Tarvitaan seurantaohjelma,
jossa käydään läpi, mitkä joet valitaan seurattaviksi, ja millä tarkkuudella ja kuinka
usein ne olisi käytävä tarkistamassa. Veden laadun (pH, kiintoaines) ja väli-isäntänä
toimivan kalaston seuranta ovat keskeisiä elinympäristön tilan arvioinnissa.

Karikkeessa ja kasvillisuudessa elävät kapea-, kalkki- ja lettosiemenkotilot tunne-
taan huonosti. Lajit ovat hyvin harvinaisia ja niiden löytäminen ilman työlästä kari-
kenäytteiden keräämistä ja käsittelyä vaikeaa. Ensisijaisesti resursseja tulee panostaa
jo olemassa olevien tietojen ja näytteiden läpikäyntiin ja tiedossa olevien esiintymi-
en tilan selvittämiseen. Uusien esiintymien kartoitukset tulee kohdistaa sopivaksi
katsotulla otannalla lajien tiedossa oleviin elinympäristöihin. Tarvitaan myös lisää
lajiasiantuntijoita ennen kuin seurantojen aloittamista voidaan laajemmin harkita.
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Perhoset
Luontodirektiivissä on 12 päiväperhos- ja kaksi yöperhoslajia. Kolmen lajin seuranto-
jen aloittamisesta on juuri sovittu ympäristöhallinnon ja muiden toimijoiden kesken
(muurahaissinisiipi, pohjanvalkotäpläpaksupää, luhtakultasiipi). Lisäksi kymmenen
lajin seurannat voidaan valmiustarkastelun mukaan haluttaessa aloittaa kunhan
yksityiskohdista sovitaan tekijöiden ja ympäristöhallinnon kesken. Uhanalaisten,
priorisointiluokkaan II kuuluvien lajien, tundrasinisiipi, punakeltaverkkoperhonen,
isokultasiipi ja pikkuapollo, seurantojen järjestäminen on etusijalla. Silmälläpidettä-
vien, priorisointiluokituksessa luokkiin II ja III kuuluvien lajien, kääpiöhopeatäplä,
ruijannokiperhonen, kirjopapurikko, isoapollo ja pohjanharmoyökkönen, esiinty-
mäkohtaista seurantatarvetta tulee arvioida priorisoinnin lisäksi lajeihin tai niiden
elinympäristöihin kohdistuvien uhkien perusteella. Direktiivilajeista elinvoimaiseksi
arvioidun kirjoverkkoperhosen sekä muutaman muunkin lajin seurannaksi yleinen
havaintoaineistojen kokoaminen voi hyvinkin olla riittävää. Myös näiden lajien ole-
massa olevien ja jatkossa kertyvien tietojen keskitetystä keruusta ja tietojen käytöstä
on sovittava. Yksi yöperhoslaji (rusoharmoyökkönen) tunnetaan niin huonosti, ettei
sen seurannan järjestämiseen ole vielä valmiutta.

Kovakuoriaiset
Luontodirektiivin liitteissä on yhteensä 15 kovakuoriaislajia, joista viiden lajin seu-
rannan aloittamisesta on juuri sovittu SYKEn ja alueellisten toimijoiden kesken (ko-
rukeräpallokas, lahokapo, punahärö, meriuposkuoriainen, korpikolva). Kuuden
muun lajin seurannan aloittamiseen on valmius, kunhan seurannan järjestämisestä
ja yksityiskohdista sovitaan ympäristöhallinnon ja muiden seurantaan osallistuvi-
en kesken. Hallinnollisen priorisoinnin mukaan ensisijaisesti niistä tulisi järjestää
vennajäärän, erakkokuoriaisen ja haavansahajumin seuranta. Mustatattiainen on
priorisointiluokassa II ja havu- jamäntyhuppukuoriaiset luokassa III. Koska lajit ovat
yleensä vaikeasti havaittavia, on niiden tunnistamisesta ja etsimisestä samoin kuin
elinympäristön tilan arvioimisesta laadittava lajikohtaiset ohjeet, jotka sisällytetään
lajikohtaisiin seurantaohjelmiin.

Kummankin sukeltajalajin seurannan järjestäminen on käytännön syistä vaikeaa.
Sukeltajalajit ovat Suomessa melko yleisiä eikä niiden seuraamiseksi ole (seuran-
tatarpeeseen nähden) sopivaa menetelmää valmiina. Olemassa olevien ja muissa
yhteyksissä kertyvien havaintotietojen kokoaminen on joka tapauksessa järjestettävä,
vaikka varsinaisiin seurantoihin ei olisikaan mahdollisuuksia. Lajit kuuluvat prio-
risointiluokkaan II.

Kulonyhäkkään ja kaskikeijun seurantoihin ei ole vielä tiedollisia valmiuksia.
Kulonyhäkkäästä on vain yksi havainto vuodelta 1975, eikä lajin esiintymisestä tai
elintavoista Suomessa ole tarkempaa tietoa. Kaskikeijun elintavat tunnetaan vielä
puutteellisesti, joten sitä ei pystytä etsimään riittävän tehokkaasti. Ensisijaisesti tulee
lisätä näiden lajien tutkimusta ja tehdä selvityksiä niiden esiintymisestä ja elintavois-
ta. Varsinkin tämä koskee kaskikeijua, sillä se on EU:ssa ensisijaisesti suojeltava laji.

Luteet ja sudenkorennot
Luontodirektiivin ainoan ludelajin, palolatikan vaikea havaittavuus ja siirtyminen
metsäpaloalueelta toiselle hankaloittavat lajin etsimistä ja seurantaa. Menetelmäl-
listen ongelmien vuoksi seurannan järjestämiseen ei ole toistaiseksi mahdollisuutta.
Kaikki lajista satunnaisesti tai muiden tutkimusten yhteydessä tehtävät havainnot
tulee koota aktiivisesti ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään.

Sudenkorentolajeja ei vielä seurata,mutta seurannat voitaisiin valmiustarkastelun
perusteella järjestää. On arvioitu, että seurantaan on riittävät tiedolliset ja käytännön
valmiudet, kunhan työnjaosta ja muista käytännön järjestelyistä sovitaan ympäristö-
hallinnon ja muiden työhön osallistuvien kesken. Kaikki sudenkorentolajit kuuluvat
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priorisointiluokkaan II,mutta kansallisesti uhanalaisen viherukonkorennon seuranta
tulee järjestää ensimmäisenä. Elinvoimaisetkin lajit ovat osin niin harvinaisia, että
seuranta on tarvittaessa kohdistettava lajien tunnettuihin esiintymiin tai niistä riittä-
väksi katsottuun otokseen. Samalla on kerättävä tietoja lajien uusista esiintymistä ja
arvioitava niiden ottamista mukaan seurantaan. Jos elinvoimaisten lajien (erityisesti
siro- ja lummelampikorento) varsinaista seurantaa ei katsota tarpeelliseksi, on aina-
kin järjestettävä lajeista muun toiminnan yhteydessä saatavien tietojen kokoaminen
yhteen tietokantaan, esimerkiksi ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään.

Putkilokasvit
Luontodirektiivin 31 putkilokasvista on jo seurannassa 12 lajia, ja 16 lajin seurannan
aloittamiseen on hyvät valmiudet. Seurannassa jo olevien lajien elinympäristöjä on
kuitenkin toistaiseksi seurattu puutteellisesti. Lapinkauran ja teodorinpihlajan seu-
rannan aloittaminen on ongelmallista tietojen epätarkkuuden tai puutteellisuuden
takia. Nelilehtivesikuusen seurantaa ei kannata aloittaa ennen kuin taksonomiset
epäselvyydet on ratkaistu. Useilla lajeilla on vielä paljon vanhoja, tarkistettavia kas-
vupaikkoja.

Tähänmennessä luonnos seurantaohjelmaksi tai vastaava seurantaohje on laadittu
18 lajille (osa III, taulukko 27). Kaikissa seurantaohjelmissa ei kuitenkaan ole vielä va-
littu seurattavia kohteita tai kasvupaikoille parhaiten soveltuvia seurantamenetelmiä.
Seurantaohjelmat pyritään laatimaan tai päivittämään raportointijaksolla 2007–2012.
Seurantaohjelman laatimisesta vastaa lajin valtakunnallinen vastuutaho.

Sammalet
Vaikka yhdenkään luontodirektiivin 13 sammalen seurantaa ei ole järjestetty kattavas-
ti, monien lajien kasvupaikkojen tila on hyvin tiedossa ja joitakin paikkoja on myös
seurattu. Lajit tunnetaan suhteellisen hyvin ja valmius niiden kaikkien seurannan
aloittamiseksi on olemassa. Seurannan yhteydessä tulee jatkaa myös vanhojen, tar-
kistettavien kasvupaikkojen inventointeja. Sammalten seuranta pyritään mahdolli-
suuksien mukaan yhdistämään niiden elinympäristöjen laadun seurantaan. Myös
sammalten populaatioseurannat ovat tarpeen. Seurantojen toteutuksessa samoin kuin
suojelutoimien suunnittelussa tarvitaan sammalten erityisasiantuntijoita.

Sammalten seurannassa arvioitavat laji- ja ympäristötunnukset on esitetty osan III
taulukossa 37. Seurantojen suunnittelussa käytetään hyväksi Ruotsissa luontodirek-
tiivin sammalten inventointeja varten laadittuja ohjeita. Lajikohtaisten seurantaohjel-
mien laatiminen käynnistetään luontodirektiivin raportointijaksolla (2007–2012).

Hyödynnettävät eli liitteen V lajit
Nykyiset seurannat kattavat Suomessa metsästettävät, pyydystettävät tai muuten
hyödynnettävät liitteen V melko hyvin. Hyödynnettävistä 13 lajista lähes kaik-
ki riistanisäkkäitä seurataan ja taloudellisesti hyödynnettävistä kalalajeista useista
kerätään saalistilastoja. Muikulla sekä lohella on omat seurantansa. Seurantatietoa
kertyy heikosti kuudesta hyödynnettävästä liitteen V lajista ja niistäkin kalalajien ja
jokiravun seurantaa on jo tehostettu tai ollaan tehostamassa RKTL:n kalakantarekis-
teriin kerättävän tiedon avulla. Hilleri jää nykyisten tai kehitteillä olevien seurantojen
ulkopuolelle, koska sen seurantaan ei ole tiedossa toimivaa menetelmää. Vähintään-
kin tulisi miettiä miten jo nykyisin eri yhteyksissä kertyvät luotettavat havainnot ja
muut tiedot voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti sekä sen lisäksi selvittää
löytyisikö keinoja varsinaisen seurantatiedon saamiseksi.

Ryhmätasolla liitteessäVmukana olevien liekojen, rahkasammalten ja poronjäkäli-
en luontodirektiiviin liittyvä seurantatarve ja -tapa on vielä epäselvä. Uhanalaisten ja
silmälläpidettävien rahkasammalten seuranta tulee järjestää osana uhanalaisten lajien
seurantaa. Muiden liitteen V kasvilajien seuranta voidaan järjestää lajiston yleisen
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seurannan yhteydessä siten, että niiden käytön vaikutuksista voidaan raportoida EU:
lle. Liekojen seurantaa voidaan tarvittaessa kehittää esimerkiksi LTKM:n kasvimuse-
on järjestelmien pohjalta. Rahkasammalten ja jäkälien esiintymisen seurantaa varten
tulee kehittää vastaavia kansalliseen yhteiskäyttöön sopivia järjestelmiä.

Suomessa ei nykyisin metsästetä tai muutenkaan hyödynnetä luontodirektiivin V
liitteen lajeista itämerennorppaa, sammakkoa, jokihelmisimpukkaa, verijuotikasta
eikä hohkasammalta, joten niiden hyödyntäminen ei aiheuta Suomessa seuranta-
tarvetta. Itämerennorpan ja jokihelmisimpukan seurantavelvoite määräytyy myös
liitteen II kautta.

Hyödyntämisen vaikutusten lisäksi muusta liitteen V lajien suojelutason arvioin-
tiin liittyvästä seurantatarpeesta ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa. Seurantavelvoite voi
koskea kaikkia liitteen V lajeja, myös niitä joita ei hyödynnetä. Siinä tapauksessa on
huolehdittava siitä, että sammakosta tehtyjä havaintotietoja kerätään jatkossakin yhtä
kattavasti kuin nykyisin. Verijuotikkaan ja hohkasammalen seurantojen järjestämisen
menetelmälliset ja tiedonpuutteeseen liittyvät ongelmat on ratkaistava ja tehtävä
lajeille seurantaohjelmat, joissa kuvataan miten lajien seurannat tai niitä vastaava
tiedonkeruu järjestetään.

Lintudirektiivi
Lintudirektiivi suojelee linnustoa kolmella tasolla. Direktiivi velvoittaa yleisesti
luonnonvaraisen linnuston suojeluun, suojaa joidenkin lajien elinympäristöjä suo-
jelualueilla (lintudirektiiviin perustuvat Natura 2000 -alueet) ja säätelee joidenkin
lajien metsästystä ja kauppaa. Suojelutavoitteiden toteutumisen ja suojelutoimien
onnistumisen arvioimiseksi tarvitaan seurantatietoa, vaikka lintudirektiivi ei siihen
velvoitakaan yhtä suorasti kuin luontodirektiivi. Käytännössä artikla 10 ja siihen
pohjautuva liite V edellyttävät toteutuakseen seurantaa. EU ei ole tähän mennessä
pyytänyt jäsenmaita raportoimaan lajikohtaisia tietoja, mutta raportoinnin sisällön
muuttamista ja seurannan järjestämistä harkitaan parhaillaan ja on mahdollista, että
jatkossa pyydetään nykyistä tarkempia lintukantoihin ja niiden muutoksiin liittyviä
tietoja.Mahdolliset uudet lintudirektiivin seurantavelvoitteet huomioidaan Suomes-
sa kansallisen linnustonseurantajärjestelmän kehitystyön yhteydessä.

Yleisen linnuston tilasta saadaan Suomessa erinomaiset tiedot nykyisistä linnus-
toseurannoista. On turvattava niiden jatkuvuus ja katsottava, onko esimerkiksi seu-
rantatietojen hyödyntämisessä ja tiedonhallinnassa parannettavaa. Erityishuomio
on kiinnitettävä kansallisesti uhanalaisiin lajeihin, niiden suojeluun ja hoitotoimiin.
Nykyiset seurannat kattavat uhanalaisista lajeista 75% (24 lajia). Silmälläpidettävistä
lajeista seurataan 60% (22 lajia). Viittä lajia lukuun ottamattamuidenkin uhanalaisten
ja silmälläpidettävien lajien seurantojen järjestämiseen on valmius. Seurannan järjes-
tämisen kannalta ongelmallisia lajeja ovat tunturipöllö, tunturikiuru, metsähanhi,
nokkavarpunen ja jänkäsirriäinen.

Niistä 101 lintudirektiivin lintulajista, joiden suojelemiseksi on perustettu Natura
2000 -alueita (liite I ja muut vastaavat muuttolinnut), edellä mainituilla hankkeilla
seurataan 70 lajia. Loput 30 lajia jäävät joko seurantojen ulkopuolelle tai niistä kertyy
liian vähän aineistoamuutosten arvioimiseksi. Varsinaisten hankkeiden ulkopuolelle
jäävistä 30 lajista 24 seuranta voitaisiin valmiustarkastelun perusteella aloittaa, mi-
käli työnjaosta saadaan sovittua. Kuuden lajin seurannan järjestäminen on hankalaa
lajin elintapojen, elinympäristön tai lajin harvalukuisuuden vuoksi. Seurantoihin ei
ole kustannustehokkaita menetelmiä valmiina. Nykyiset seurannat kattavat hallin-
nollisesti tärkeimmiksi luokitelluista lajeista suurimman osan. Lapinsirri, pikkutiira,
lapasotka ja kirjokerttu jäävät niiden ulkopuolelle ja niiden seurannan järjestäminen
on hallinnollisten kriteerien mukaan kiireellisintä.

Natura 2000 -alueiden (SPA-alueet) lintuseurantaa tullaan Suomessa tarpeen mu-
kaan kehittämään osana valtakunnallista linnustonseurantaa. Erillistä suojelualueille
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suunnattua seurantajärjestelmää ei ole tarpeen kehittää. Tulevat uudet lintudirektiivin
seurantatarpeet huomioidaan linnustonseurantajärjestelmän kehitystyön yhteydessä.
Syksyllä 2006 perustettu Lintutyöryhmä otti yhdeksi tehtäväkseen linnustonseuran-
tajärjestelmän kehittämisen. Siinä otetaan huomioon myös Tutkimus, seuranta- ja
tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmän v. 2005 tekemät ehdotukset lintu- ja linnus-
toseurannoista. Työryhmän toimintaohjelmassa seurantajärjestelmän kehittäminen
ajoittuu vuosille 2008–2009.
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3 Luontotyyppien ja lajien seurannan
yhtymäkohdat

Luontotyyppien ja lajien suojelun ja seurannan yhtymäkohdat on perusteltua käydä
läpi seurantoja suunniteltaessa. Kun luontotyyppien ja lajien seurantaa sijoitetaan sa-
moille paikoille ja seurannan toteutuksessa otetaan huomioon kummankin seurannan
tarpeita,maastotyön resursseja voidaan säästää.Myös seurantatulosten käyttökelpoi-
suus paranee, koska kiinteässä ekologisessa vuorovaikutuksessa olevien luontotyyp-
pien ja lajien yhtäaikainen tarkastelu voi kertoa havaittujen muutosten syistä.

Luontotyyppien seurannan kannalta käyttökelpoisimpia ovat lajit, jotka ovat tiu-
kasti sitoutuneet tiettyyn, luontodirektiivin luontotyyppiä vastaavaan elinympäris-
töön. Tällöin lajin elinympäristövaatimukset usein vastaavat luontotyypin tärkeitä
rakennepiirteitä, joiden säilyminen edesauttaa sekä luontotyypin että lajin suotuisaa
suojelutasoa. Tällaisia lajeja voidaan käyttää indikaattoriluonteisesti osana luontotyy-
pin suojelutason seurantaa. On kuitenkin luontotyyppikohtaisesti pohdittava, onko
kannattavampaa seurata suoraan tiettyjä luontotyypin rakennepiirteitä kuin pyrkiä
saamaan niistä tietoa lajiston kautta. Paras käytäntö olisi, että tärkeimpiä luonto-
tyypin rakennepiirteitä seurataan, ja lajiseurannan tuloksia käytetään täydentävänä
tietona.

Luontotyyppien seurannassa kannattaa resurssien säästämiseksi suosia lajeja, joita
seurataan joka tapauksessa muutoinkin. Tällaisia ovat useat luonto- ja lintudirek-
tiivien lajit. Liitteessä 1 on tarkasteltu näiden lajien käyttökelpoisuutta direktii-
viluontotyyppien seurannassa. Useimmilla direktiiviluontotyypeillä elää ainakin
joitakin direktiivilajeja. Määrällisesti eniten niitä on vesi- ja kosteikkotyypeillä, joilla
on paljon lintudirektiivin lajistoa. Luontodirektiivin metsäluontotyypeillä, letoilla ja
kalkkikallioilla elää lisäksi runsaasti luontodirektiivin kasvi- ja hyönteislajeja. Selvästi
vähiten direktiivilajeja on niittyluontotyypeillä, mikä johtuu siitä, ettei direktiivien
liitteisiin ole juurikaan otettu mukaan boreaalisen alueen niittylajeja (lukuun otta-
matta Perämeren merenrantaniittyjen lajeja). Seurantoja suunniteltaessa on otettava
huomioon, että lajien elinympäristövaatimukset voivat olla erilaiset Suomen etelä- ja
pohjoisosissa. Esimerkiksi lapinsirppisammal kasvaa etelässä pääasiassa humuspitoi-
sissa lammissa ja järvissä ja pohjoisessa etupäässä letoilla.

Pelkästään direktiivilajien tarkastelu ei kuitenkaan riitä luontotyyppien ja lajien
seurannan yhtymäkohtia selvitettäessä, koska tämä melko suppea lajijoukko ei so-
vellu parhaalla mahdollisella tavalla luonnon tilan arviointiin Suomessa. Tärkeää on
tarkastella myös kansallisesti uhanalaisia lajeja, joista on löydettävissä enemmän
juuri tiettyihin direktiiviluontotyyppeihin sitoutuneita lajeja. Valtakunnallisesti
silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit voivat olla seurannassa vielä
käyttökelpoisempia, koska niillä on enemmän esiintymiä. Seurattavien esiintymien
valinnassa voidaan tällöin ottaa huomioonmyös luontotyyppeihin liittyviä seikkoja,
ja satunnaistekijöiden vaikutus lajin kantaan on pienempi. Liitteessä 1. luontotyyp-
pien seurannassa käyttökelpoisimpia lajiryhmiä nimettäessä on otettu huomioon
myös uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. Runsaasti uhanalaisia lajeja elää mm.
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luontodirektiivin niitty- jametsäluontotyypeillä, hiekkaistenmerenrantojen tyypeillä
sekä ravinteiseen kallioperään liittyvillä tyypeillä (mm. kalkkikalliot ja letot).

Luontotyyppien seurannan kehittämisehdotuksissa (osa II, liite 3.) on usein esi-
tetty tiettyjen lajiryhmien seurannan hyödyntämistä luontotyypin seurannan osa-
na. Joidenkin luontotyyppien seurantaa on jopa ehdotettu toteutettavaksi ainakin
alkuvaiheessa lähinnä uhanalaisten ja muiden lajien seurannan kautta (kalkkikalliot,
ulkosaariston luodot ja saaret sekä pitkälti lajiston perusteella määritellyt pensaskaner-
vavarvikot ja taarnaluhtaletot).

Jotta lajiseurantojen tuloksia voidaan hyödyntää luontotyyppien seurannassa,
lajien elinympäristötietojen keruuta on yhdenmukaistettava ja ohjeistettava. Ha-
vainnoitavasta lajista tulisi aina määrittää, vastaako elinympäristö jotakin luontodi-
rektiivin luontotyyppiä. Lisäksi tulisi erikseen määritellä ne lajit, jotka voivat toimia
tiettyjen luontotyyppien indikaattoreina, ja kerätä lajiseurannan yhteydessä tietoa
esiintymien niistä rakennepiirteistä, jotka ovat olennaisia sekä lajin että luontotyypin
säilymiselle.

Lajilähtöisessä tarkastelussa taas luontotyypin seurantatietoa voidaan hyödyntää
lajilla havaittujen muutosten selittäjinä. Joissakin tapauksissa on myös pohdittava,
voidaanko havaintoja lajin elinympäristön kehityksestä käyttää epäsuorana lajin
seurantakeinona. Luontodirektiivin liitteissä on joitakin lajeja (esim. Suomessa uhan-
alaisia luonnonmetsien kovakuoriaisia), joiden suora seuranta on vaikeaa, koska
yksilöiden etsintä tuhoaa lajin elinympäristönä toimivan lahopuun.

Luontodirektiivin raportoinnissa pyritään tarkastelemaan lajien ja luontotyyppien
ekologisia yhteyksiä siten, että luontotyypeille on EU:n raportointiohjeen mukaan
määriteltävä tyypillisiä lajeja, jotka viihtyvät vain hyvässä tilassa olevilla luon-
totyypin esiintymillä. Vastaavasti direktiivilajeilla on raportoitava elinympäristön
kehityksestä. Kaikille luontotyypeille ei tosin ole löydettävissä hyviä indikaattori-
lajeja ja vastaavasti kaikilla lajeilla elinympäristön havaittavissa olevat muutokset
eivät riittävästi selitä lajin suojelutasoa. Useissa tapauksissa lajien ja luontotyyppien
seurannan kiinteästä yhteydestä on kuitenkin hyötyä.
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4 Tiedonhallinta

4.1

Nykyiset tietojärjestelmät
Natura 2000 -tietokannassa on tietoa Natura 2000 -alueista ja niiden suojeluperus-
teista. Järjestelmä on suunniteltu palvelemaan Natura 2000 -verkoston valintaa, eikä
se sovellu seurantatietojen tallennukseen. Tietokannassa kutakin direktiiviluonto-
tyyppiä ja -lajia koskeva tietomäärä on seurantaa ajatellen vähäinen. Samalla Natura
2000 -alueella voi lisäksi olla useita eri esiintymiä samasta luontotyypistä tai lajista,
eikä niiden tietoja voi tietokannassa erottaa toisistaan. Sama tietokantasovellus on
käytössä kaikissa EU:n jäsenmaissa eikä siihen voi tehdä kansallisia muutoksia.

Metsähallituksella on valtionmaiden luonnonsuojelualueiden tiedonkeruuta, hoi-
toa ja käyttöä palveleva kuviotietojärjestelmä (SutiGis), johon tallennetaan luonto-
direktiivin kannalta käyttökelpoista inventointitietoa luontotyypeistä. Järjestelmään
on tallennettumyös yksityismaiden suojelualueiden inventointitietoa, jota on kerätty
Metso-ohjelman yhteydessä. Mm. Metsähallituksen kuviotietojärjestelmän pohjalta
on alettu kehittää koko luonnonsuojelualuehallinnon yhteistä luonnonsuojelualuei-
den tietojärjestelmää (SALTI-hanke).

SYKE ja alueelliset ympäristökeskukset ylläpitävät tietojärjestelmää luonnonsuoje-
lulain 29 §:n nojalla suojeltavien luontotyyppien esiintymistä. Myös joillakin SYKEn
inventointihankkeilla on omia tietokantoja valtakunnallisesti arvokkaista luonto-
tyyppikohteista (esim. luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalu-
eet). Ympäristöhallinnolla on lisäksi vesistöseurantoihin liittyvät Pintavesien tilan
tietojärjestelmä (PIVET), kasviplanktonrekisteri, levähaittarekisteri ja pohjaeläintie-
tojärjestelmä.Metsäntutkimuslaitoksella, Tapiolla jametsäkeskuksilla on puolestaan
omiametsien tilaan liittyviä tietojärjestelmiä (mm. Valtakunnanmetsien inventointi,
metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen tiedot).

Edellä mainituista järjestelmistä Metsähallituksen kuviotietojärjestelmä ja Natura
2000 -tietokanta ovat toistaiseksi ainoat, joista saa tietoa suoraan luontodirektiivin
luontotyypeistä. Olemassa olevien tietojärjestelmien käyttöä myös luontodirektiivin
tarpeisiin helpottaisi huomattavasti, jos seurantakohteiden mahdollinen vastaavuus
luontodirektiivin luontotyyppien kanssa käytäisiin läpi ja koodattaisiin tietojärjes-
telmiin.

Lajiseurannoista vastaavilla tahoilla on yleensä hallinnassaan myös seurannoista
kertyvät tietoaineistot. Tietojen säilytysmuotoja on monenlaisia. Nykyisin on käy-
tössä yleensä jokin sähköinen tallennus- ja käsittelyjärjestelmä, joka soveltuu siihen
käyttöön, mihin seurannat on suunniteltu. SYKEssä ylläpidettävään ja luonnonsuo-
jeluhallinnon (SYKE, YM,AYK:t, MH) rajoitetussa käytössä olevaan Eliölajit-tietojär-
jestelmään on tarkoitus koota tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista
kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivien lajeista sekä eräistä muista ympä-
ristöhallinnossa seurattavista lajeista. Tietojärjestelmä soveltuu havaintopaikka- ja
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esiintymätietojen hallintaan. Tavoitteena tulee olla, että kaikkien direktiivilajien ha-
vaintotiedot kootaan johonkin julkisen tahon ylläpitämään tietokantaan. Jos tietoja
ei ole luontevaa koota muualle, tiedot tulee kerätä Eliölajit-tietojärjestelmään. Järjes-
telmä riittää jo nykyisellään tai mahdollisesti pienten muutosten jälkeen myös usei-
den lajien seurantatiedon hallintaan, silloin kun seurantaa tehdään esiintymätasolla.
Varsinaisten populaatioseurantojen tiedonhallintaan järjestelmä ei ole riittävä. Sitä
varten on oltava erillinen järjestelmä tai tapa tallentaa tietoja.

Luontodirektiivin liitteissä olevista eliöryhmistä putkilokasvien, sammalten ja ko-
vakuoriaisten havaintotiedot on koottu Eliölajit-tietojärjestelmään melko kattavasti.
Järjestelmään on koottu tietojamyös joistakin direktiivin sudenkorentolajeista,mutta
yleisimpien lajien tiedot on pääosin tutkijoilla ja harrastajilla. Perhosharrastajia ja
–tutkijoita on runsaasti, samoin perhostietoja, joita ei ole koottu yhteen järjestelmään.
Ainakin kansallisesti uhanalaisimpien direktiivilajien havainnot on tarkoitus koota
mahdollisimman kattavasti ympäristöhallinnon tietojärjestelmään.

Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokannoissa on kattavimmat tiedot nilviäi-
sistä, ja direktiivilajeja koskevan tiedon saaminen ympäristöviranomaisten käyttöön
on suunnitteilla. Myös sammakkoeläinten ja matelijoiden havaintokyselyistä kerty-
neet tiedot on koottu keskusmuseoon. Kyseinen tietokanta, samoin kuin muutkin
museon hallussa olevat tiedostot ovat vain kyseisen tutkijan tai tutkijoiden käytössä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ylläpitää kaloja ja riistalajeja sekä niiden seu-
rantoja koskevia tietojärjestelmiä. Muiden nisäkäslajien tietoja on useilla tahoilla:
Metsähallituksella, ympäristöhallinnolla, metsäkeskuksilla, Luonnontieteellisellä
keskusmuseolla, Metsäntutkimuslaitoksella, vapaaehtoisjärjestöillä ja harrastajilla.

4.2

Tarvittavat uudet järjestelmät
EU tuotti vuonna 2007 tehtyä luontodirektiivin raportointia varten Euroopan ympä-
ristökeskuksen (EEA) ylläpitämän tietojärjestelmän, joka on osa Eionet-verkkoa (Eu-
ropean information and observation network). Kukin jäsenmaa tallensi raporttinsa
tähän järjestelmään, jossa ne ovat kaikkien nähtävillä. Jäsenmaiden raportti sisältää
kustakin direktiiviluontotyypistä ja -lajista oman lomakkeen, jolla suojelutasoarvio
ilmoitetaan. Järjestelmä ei poista kansallisten primääriaineistojen hallintaan tarkoi-
tettujen järjestelmien tarvetta.

Kun uusia luontotyyppiseurantoja perustetaan luontodirektiivin tarpeisiin, nii-
den tietojen tallennus on järjestettävä. Tähän tarvitaan useita, luontotyyppi- tai
luontotyyppiryhmäkohtaisesti räätälöityjä järjestelmiä, koska eri luontotyypeistä
kerättävien seurantatietojen sisältö vaihtelee huomattavasti. Kansalliset järjestelmät
on suunniteltava sellaisiksi, että niistä saadaan EU-järjestelmässä tarvittavat tiedot
mahdollisimman helposti.

Lajien nykyisten seurantahankkeiden tiedonhallinnan soveltuvuus luontodirektii-
vin tarpeisiin vaihtelee. Uusien seurantojen tiedonhallinnan tarpeita ei ole vielä täs-
mällisestimietitty. Vaarana on, että syntyy toisistaan irrallisia, yhteen sopimattomia ja
saatavuudeltaan hankalia ratkaisuja, ellei vähintäänkin sovita tietyistä pelisäännöistä
ja käytännöistä. Ympäristöhallinnollakaan ei ole toimivaa ja yhtenäistä työkalua
kaikkien nykyisten tai aloitettavien direktiivilajiseurantojen tiedonhallintaan. O

sa
V



382 Suomen ympäristö 14 | 2008

5 Seurannan vastuunjako

Jatkokeskustelun pohjaksi on laadittu alustavia ehdotuksia seurantojen vastuun-
jaosta. Seurannasta vastaavan ja muiden osallistujien työnjaon tulee olla selkeästi
sovittu ja julkisesti tiedossa. Seurantatiedot tulee koota ja tallentaa niin, että ne ovat
kaikkien keskeisten tahojen saatavilla. Seurantatulokset tulee myös raportoida sään-
nöllisesti.

Ehdotukset luontodirektiivin uusien lajiseurantojen vetovastuusta rakentuvat
vanhojen seurantojen, asiantuntemuksen ja hallinnollisten vastuunjakojen mukaan.
Nykyisistä lajiseurannoista vastaavat useat valtion laitokset, alueelliset toimijat ja
harrastajajärjestöt. Niille on tyypillistä, että hankkeita toteutetaan eri toimijoiden
yhteistyönä ja että maastotöistä huomattava osuus tehdään vapaaehtoistyönä (luon-
toharrastajat, metsästäjät, tutkijat jne.).

Luontotyypeillä ehdotukset perustuvat pääosin nykytilanteeseen luontotyyppi-
tiedon tuottamisessa sekä muihin kuin luontodirektiiviin perustuviin seurantatar-
peisiin, joilla on selvä synergia luontodirektiivin kanssa (mm. vesipuitedirektiivin
mukainen vesistöjen seuranta, maatalouden ympäristötuen vaikutusten seuranta,
metsien seurantaml.metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen seuranta). Nyky-
tilanne on muotoutunut vähitellen ilman hallintorajat ylittävää koordinaatiota, eikä
se siten ole välttämättä paras malli tulevan seurannan kehittämiselle. Nykytilanne
kuitenkin osoittaa eri toimijat, joiden on perusteltua olla mukana, kun luontodirek-
tiivin luontotyyppien seurantaa käytännössä suunnitellaan.

Seuraavassa on tarkasteltu seurantavastuita hallinnonaloittain, vaikka yhteishank-
keita onmonia. Käytännössä tarvitaanmyös runsaasti uudenlaista yhteistyötä yli hal-
lintorajojen. Tämä koskee erityisesti perinnebiotooppien, pienvesien ja harvinaisten
metsäluontotyyppien seurantaa. Tässä ei ole tarkasteltu seurannan resursseja, mutta
etenkin ympäristöhallinnolle on tulossa niin paljon vastuuta uusista seurannoista,
että resurssien lisäystarve on merkittävä.

Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriö vastaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa luon-
todirektiivin seurannan ja raportoinnin ylimmästä ohjauksesta ja valvonnasta sekä
raportointiin ja seurantaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä mm. EU:n Habi-
taattikomiteassa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vastuulla on raportoinnin
ja seurannan valtakunnallinen koordinointi sekä niitä palvelevien tietojärjestelmien
kehittäminen (osin yhdessä Metsähallituksen kanssa).

Valtaosasta luontotyyppejä seurannan päävastuu jäänee ympäristöhallinnolle,
samoin useimpien sellaisten lajien seuranta, joita ei jo seurata. Ympäristöhallinnon
päävastuulla olevien luontotyyppien ja lajien seurannasta, inventoinnista ja muusta
tiedonkeruusta vastaisivat käytännössä Metsähallituksen luontopalvelut ja alu-
eelliset ympäristökeskukset. Ympäristöministeriö on jo antanut Metsähallituksen
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vastuulle 23 luontodirektiivin lajin valtakunnallisen seurannan. Metsähallituksella
olisi perusteltua olla erityisvastuumyös alpiinisen alueen luontotyyppien seurannas-
ta. Lajiseurannoissa ympäristöhallinnon yhteistyö harrastajajärjestöjen, tieteellisten
yhdistysten ja muiden vapaaehtoistyötä tekevien kanssa on tärkeää, ja sen ylläpitä-
miseen on jatkossa pystyttävä panostamaan.

SYKE on käynyt alueellisten toimijoiden kanssa lajisuojelun ja hoidon priori-
sointineuvotteluita, joissa on käsitelty myös seurantoja. Ensisijaisena tavoitteena on
usein ollut inventointien tekeminen ja tietojen tallentaminen, varsinaisia seurannan
käytännön toimia on käsitelty harvoin. Pääasiassa neuvottelut ovat koskeneet putki-
lokasveja, mutta sammalten ja selkärangattomien eläinten seurannoista on tarkoitus
käydä vastaavanlaisia keskusteluja. Direktiivilajit ovat niissä mukana. Selkärankais-
ten eläinlajien seurantavastuut muiden kuin metsästettävien ja kalastettavien laji-
en osalta ovat suurelta osin sopimatta. Seurantojen järjestäminen vaatii yhteistyötä
mm. SYKEn, alueellisten ympäristökeskusten,Metsähallituksen, Luonnontieteellisen
keskusmuseon ja järjestöjen kanssa. Seurantojen suunnittelussa ja seurantatulosten
arvioinnissa voidaan hyödyntäämyösuhanalaisten lajien eliötyöryhmien asiantun-
temusta. Näitä ympäristöministeriön johdolla toimivia työryhmiä on nykyisellään
17 kpl.

Ympäristöhallinnon päävastuulla olevia luontodirektiivin luontotyyppiryhmiä
voisivat olla rannikkoluontotyypit, suot, kalliot, tunturit sekä meri- ja sisävesi-
luontotyypit. Tarvetta on sekä kokonaan uusien seurantojen perustamiseen että
inventointien ja muun tiedonkeruun järjestämiseen aika ajoin. Vesiluontotyyppien
seurannassa pääpaino on kuitenkin olemassa olevien seurantojen kehittämisessä.
Ympäristöhallinto kerää myös lajistotietoa, jota voidaan hyödyntää luontotyyppien
suojelutason arvioinnissa (uhanalaiset lajit, osa luontodirektiivin lajeista, suojelualu-
eiden linnusto).

Ympäristöhallinnon vesistöseurantoja on perusteltua tarkastella erikseen, koska
niistä vastaavat organisaatioiden eri osat kuin luonnonsuojeluun liittyvästä tiedon-
keruusta. Valtakunnallisia ja alueellisia vesistöseurantoja on jo olemassa, joten seu-
rannan lähtötilanne on parempi kuin monilla maaluontotyypeillä. Seurannat eivät
kuitenkaan nykyisellään kata luontodirektiivin tarpeita. Luontodirektiivin veden-
alaisten meri- ja sisävesiluontotyyppien seuranta olisi perusteltua järjestää mahdol-
lisimman pitkälle samalla, kun vesipuitedirektiivinmukaisia ja kansallisia vesistöjen
seurantoja kehitetään.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos vastaa riistanisäkkäiden ja talouskalojen seu-
rannoista. Se seuraa melkein puolta luontodirektiivin nisäkäslajeista. Kalalajeista
lohella ja muikulla on omat seurantansa, ja muille kalalajeille sekä jokiravulle niitä
ollaan kehittämässä kalakantarekisterin pohjalta. Laitos toteuttaa riistaseurantoja
yhteistyössä riistanhoitopiirien ja -yhdistysten kanssa. Kalatietoja saadaan laitoksen
oman toiminnan lisäksi Työvoima- ja elinkeinokeskuksilta (TE-keskukset). RKTL:
n lajistoseurantoja (mm. saaristolinnusto, harmaahylje, lohikalat) voidaan osaltaan
käyttää myös tiettyjen direktiiviluontotyyppien tilan ilmentäjinä, samoin porolai-
dunseurantoja (ks. jäljempänä).

Luontotyypeistä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle sopisi päävastuu
metsäluontotyyppien sekä perinnebiotooppien seurannasta. Erityyppistä metsien
seurantaa tehdään jo nyt, mutta nykyiset seurannat eivät kata kuin osittain luon-
todirektiivin ja kansallisen biodiversiteettiseurannan tarpeet. Perinnebiotooppien
seuranta on toistaiseksi ollut hajanaista ja sitä on tehty erityyppisissämääräaikaisissa
hankkeissa.

O
sa
V



384 Suomen ympäristö 14 | 2008

Metsäntutkimuslaitos tuottaa Valtakunnan metsien inventoinnissa yleistietoa
metsien ja soiden tilasta ja muutoksista. Tietyistä luontotyypeistä olisi tarpeen tuot-
taa luontodirektiivin ja kansallisen biodiversiteettiseurannan tarpeisiin myös yk-
silöidympää tietoa (luonnonmetsät, maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät, lehdot, harjumetsät, letot, puustoiset suot, pienvedet lähiympäris-
töineen). Osa em. luontotyypeistä vastaametsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Luontodirektiivinmetsäluontotyyppien joukossa onmyös harvinaisia tyyppejä, joista
nykyiset seurannat eivät tuota lainkaan tietoa, ja joiden seurannassa ympäristöhal-
linnon lienee perusteltua olla käytännössä mukana (mm. jalopuumetsät, metsäluhdat,
tulvametsät).

Metsäntutkimuslaitos tuottaa tietoamyös porolaidunnuksen vaikutuksesta tuntu-
riluontotyyppeihin. Tämä seuranta yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
porolaidunten tilan seurannan kanssa tuottaa luontodirektiivin kannalta käyttökel-
poista tietoa, etenkin jos seurantoja kehitetään hieman edelleen.

Lajiseurannoissa Metsäntutkimuslaitoksen rooli on ollut melko vähäinen. Laitok-
sella on hallussaan maan kattavin havaintoarkisto pikkunisäkkäistä, mukaan lukien
luontodirektiiviin kuuluva koivuhiiri. Lajin havaintotietojen koonnista jatkossa on
sovittava joko yhdessä muiden pikkunisäkästietojen koonnin kanssa tai sitten erik-
seen vain koivuhiirtä koskien. Laitos on vastannut myös pahtahietaorvokin seuran-
nasta.

MetsätaloudenkehittämiskeskusTapio jametsäkeskukset keräävät esiintymätie-
toametsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, ja tämäntyyppistä tietoa voitaisiin
osaltaan käyttää lettojen, puustoisten soiden, lehtojen ja pienvesien seurannassa, kunhan
tiedot kerätään yhdenmukaisesti ja myös esiintymätiedot ovat käytettävissä luonto-
tyyppien esiintymisalueiden raportointiin.Myös tiettyjen luonnonhoitoa tarvitsevien
luontotyyppien tilasta Tapio ja metsäkeskukset olisivat luontevia tahoja tuottamaan
tietoa luontodirektiivin raportointiin (harjumetsät, lehdot).

Perinnebiotooppien seurantaa ei ole Suomessa järjestetty pysyvästi. Seurantaa
olisi tarpeen suunnitella kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon sekä kansalliset että
EU:n tarpeet. Perinnebiotooppeja hoidetaan pääasiassa maatalouden ympäristötuen
erityistuen avulla, joten luontodirektiivin perinnebiotooppien suojelutason seuran-
nalla on kiinteä yhteys ympäristötuella tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden
seurantaan. Päävastuuta seurannasta ehdotetaanmaa- jametsätalousministeriön hal-
linnonalalle, mutta yhteistyön ympäristöhallinnon kanssa tulisi olla kiinteää, koska
mm. alueelliset ympäristökeskukset ovat käytännön toimijoita perinnebiotooppien
inventoinneissa ja hoitotarpeen arvioinnissa ja niihin on kertynyt alan asiantunte-
musta.

Muut hallinnonalat

Helsingin yliopiston Luonnontieteellisellä keskusmuseolla on keskeinen asema
lintujen ja luontodirektiivin joidenkin nisäkkäiden, sammakkoeläinten jamatelijoiden
sekä nilviäisten seurannoissa ja niiden kehittämisessä. Pääosa seuranta-aineistoista
saadaan luontoharrastajilta ja rengastajilta. KasvimuseonKastikka-tietokanta sisältää
ja sinne kertyy paikkatietoja kaikista luonnonvaraisista putkilokasvilajeista.Museolla
on asiantuntemusta ja aineistoja myösmuista eliöryhmistä. Sama koskeemyös luon-
nontieteellisiä ja biologisia maakuntamuseoita. Luonnontieteellinen keskusmuseo
on keskeinen toimija lajeja koskevien suojelu- ja seurantatoimien suunnittelussa ja
joiltain osin myös toimeenpanossa. Museon ja ympäristöhallinnon työnjaosta ei ole
niiltä osin vielä sovittu.

Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoamaa linnustotietoa voitaisiin osaltaan
käyttää myös noin 15 rannikko-, sisävesi-, suo-, tunturi- ja metsäluontotyypin suo-
jelutason arvioinnissa. Linnustonseurantoja on useilla muillakin tahoilla kuten Met-
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sähallituksella, Suomen ympäristökeskuksella ja alueellisilla ympäristökeskuksilla,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella ja BirdLife Suomi ry:llä. Jotta näitä tietoja
voitaisiin tehokkaasti käyttää luontodirektiivin luontotyyppien suojelutason arvioin-
nissa ja raportoinnissa, olisi sovittava tietojen kokoamis- ja analysointivastuusta.

Geologian tutkimuskeskuksen tuottamaamaa- ja kallioperän kartoitustietoa tar-
vitaan geologisiin muodostumiin ja tiettyihin kivilajeihin sitoutuneista meri-, ran-
nikko- ja kallioluontotyypeistä. Tarvetta olisi myös seurata em. luontotyyppeihin
kohdistuvan louhinnan jamaa-ainesten otonmäärää ja ottoalueiden sijaintia nykyistä
tarkemmin, jotta luontotyyppeihin kohdistuvia paineita voitaisiin arvioida.

Merentutkimuslaitos tuottaa tietoa lähinnä Itämeren ulappavesistä ja syvistä poh-
jista. Luontodirektiivin meriluontotyypit sijaitsevat pääosin matalilla merialueilla,
joista ympäristöhallinnon vesiseurannat ovat merkittävämpi tietolähde. Merentut-
kimuslaitoksen tuottamaa tietoa voidaan kuitenkin käyttää taustatietona Itämeren
tilasta sekä täydentämään tietoja mm. vedenalaisista hiekkasärkistä ja riutoista.

Ahvenanmaan maakuntahallitus

Ympäristöministeriö vastaa luontodirektiivin Suomen raportoinnista EU:lle, jaAhve-
nanmaata koskevat tiedot sisällytetään siinä osaksi boreaalisia raportteja. Maakun-
tahallinto vastaa alueellaan esiintyvien lajien ja luontotyyppien seurannasta. Luon-
todirektiivin lajeista kangaskäärme, teodorinpihlaja ja kiiltovalkku esiintyvät Suomessa
vakiintuneina ainoastaan Ahvenanmaalla. Niiden lisäksi on 23 direktiivilajia, jotka
esiintyvät Ahvenanmaan lisäksi myös muualla Suomessa.

Luontotyypeistä Ahvenanmaalle painottuvat selvimmin kuivat niityt ja pensaikot
kalkkipitoisella alustalla, alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot, taarnaluhtaletot sekä lehdes-
ja vesaniityt.Myös noin kymmenellä muulla luontotyypillä on runsaasti tai erityisen
edustavia esiintymiäAhvenanmaalla (mm. riutat, kuivat nummet, letot, jalopuumetsät).
Suomessa ei ole sellaisia luontodirektiivin luontotyyppejä, jotka esiintyisivät ainoas-
taan Ahvenanmaalla.

Järjestöt ja harrastajat

Vapaaehtoisjärjestöistä luontodirektiivien lajiseurannoissa keskeisimmät ovat Suo-
menWWF ja SuomenPerhostutkijain Seura.Ne tuottavat seurantatietoa tai seurantoja
tukevaa kartoitus- ja taustatietoamuutamista direktiivilajeista.WWF:n lajityöryhmi-
en aloittamat seurannat ovat siirtyneet pääosin Metsähallitukselle. Lintudirektiivin
seurannoissa on keskeisestimukana BirdLife Suomi, jonka jäsenistö osallistuumoniin
muiden vetämiin seurantoihin ja vastaa lintumuuton seurannasta ja harvalukuisten
ja uhanalaisten lintulajien seurannasta eli ns. Faunistisesta arkistosta.

Luontotyyppien havainnoinnissa vastaavanlaista apua ei vapaaehtoistyöstä voida
juuri odottaa, mutta harrastajavoimin kerättävää lajistotietoa voitaisiin hyödyntää
osana tiettyjen luontotyyppien suojelutason arviointia. Esimerkkejä tällaisista luon-
totyypeistä ovat mm. kosteikot, suot ja luonnonmetsät, joiden tilan seurannassa
yhtenä tekijänä voidaan käyttää linnustoa. Vastaavasti hyönteislajisto voi osaltaan
kuvata luontotyypin tilaa mm. perinnebiotoopeilla sekä avoimilla, hiekkaisilla luon-
totyypeillä. O
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6 Jatkotoimet

Seurantojen järjestäminen ja edelleen kehittäminen on tarpeen aloittaa heti, kun
luontodirektiivin toimeenpanoa koskeva Suomen toinen raportti on saatu valmiiksi.
EU-komissio on asettanut tavoitteeksi, että jäsenmaiden raportit ovat valmiina ja kor-
jauskierroksen käyneenä vuoden 2007 loppuun mennessä. Komission valmistelema
koko EU:n kattava raportti valmistuu arviolta vuoden 2009 puolivälissä.

Luontodirektiivin raportointi toistuu kuuden vuoden välein, ja kolmas raportointi
ajoittuu vuoteen 2013. Tämän raportoinnin sisällöstä ei ole vielä päätetty, mutta on
todennäköistä, että raportin rakennetta ja sisältörunkoa kehitetään edelleen vuo-
den 2007 raportoinnista saatujen kokemusten perusteella. Tässä julkaisussa esitettyä
seurantojen kiireellisyysjärjestystä saattaa olla tarpeen vielä muokata komission ja
jäsenmaiden yhteistyönä tehtävän raporttien analysoinnin ja siinä esiin tulevien
tarpeiden pohjalta.

Luontodirektiivinmukaisen raportin kokoamisesta Suomessa vastaa viime kädes-
sä ympäristöministeriö, mutta raportoinnissa tarvittavien tietojen tuottamiseen on
käytettävä myös ympäristöhallinnon ulkopuolella kerättävää tietoa. Vuoden 2007
raportointia varten ympäristöministeriö perusti yhteistyöryhmän, jossa olivat mu-
kana maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Metsäta-
louden Kehittämiskeskus Tapio, Geologian tutkimuskeskus, Merentutkimuslaitos,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen
ympäristökeskus sekä alueellisten ympäristökeskusten edustajana Pohjois-Pohjan-
maan ympäristökeskus.

Edellä mainitun yhteistyöryhmän tehtävä oli koordinoida vuoden 2007 rapor-
tointia, mutta vastaavanlainen ryhmä tarjoaisi mahdollisuuden suunnitella myös
tulevia raportointeja ja niitä varten tarvittavien seurantojen vastuunjakoa ja toteut-
tamista. Direktiiviseurannan järjestämiseen vaikuttaa lähivuosina myös valtionhal-
linnon, erityisesti luonnonsuojeluhallinnon tuottavuusohjelma. Sen toteuttamiseksi
perustuissa työryhmissä pohditaan myös seurantojen ja lajisuojelun priorisointeja ja
resurssointia.

Tavoitteeksi tulee asettaa, että ennen vuoden 2013 raportointia Suomella on luon-
todirektiivin luontotyyppien ja lajien seurantaa varten toteuttamiskelpoinen toimen-
pideohjelma, johon tarvittavat vastuutahot ovat sitoutuneet. Tavoitteena on myös,
että ainakin tärkeimpien seurattavien lajien seurannat sekä joitakin luontotyyppien
seurantoja on aloitettu, ja on parannettu heikoimmin tunnettujen lajien ja luonto-
tyyppien tiedontasoa.
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Luontotyyppi-
ryhmä

Luontotyyppi Luonto-
direktiivin lajit

Lintudirektiivin
lajit

Käyttökelpoisim-
mat lajiryhmät
luontotyypin
seurannassa

Meri ja rannikko Vedenalaiset
hiekkasärkät

Jokisuistot täplälampikorento kaulushaikara Linnut

upossarpio mustatiira

pohjansorsimo ruskosuohaukka

lietetatar pikkujoutsen
(muutto)

laulujoutsen
(muutto)

punakuiri (muutto)

uivelo (muutto)

vesipääsky
(muutto)

mustakurkku
-uikku

luhtahuitti

räyskä (muutto)

kalatiira

Rannikon laguunit* upossarpio mustakurkku
-uikku

nelilehtivesikuusi

Laajat matalat lahdet täplälampikorento kaulushaikara Linnut

meriuposkuoriainen mustatiira

upossarpio ruskosuohaukka

nelilehtivesikuusi pikkujoutsen
(muutto)

laulujoutsen
(muutto)

kurki

punakuiri (muutto)

uivelo (muutto)

vesipääsky
(muutto)

mustakurkku
-uikku

luhtahuitti

räyskä (muutto)

kalatiira

Riutat

Rantavallit

Kivikkorannat kalatiira

lapintiira

Liite 1. Luontotyyppien ja lajien seurannan yhtymäkohdat.
Taulukossa on esitetty luontodirektiivin luontotyypit ja niitä elinympäristöinään käyttävät luonto- ja lintudirektiivien lajit sekä
luontotyyppien seurannassa käyttökelpoisimmiksi arvioidut lajiryhmät. Lintudirektiivin lajit tarkoittavat tässä niitä liitteen I lajeja,
jotka on Suomessa otettu huomioon Natura 2000 -alueita perustettaessa. Viimeinen sarake osoittaa yhteenvetona, mitkä lajit
tai lajiryhmät ovat käyttökelpoisimpia kyseisen luontotyypin tilan seurannassa. Viimeisen sarakkeen lajistossa on mukana myös
muita kuin direktiivilajeja (mm. kansallisesti uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja).
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Luontotyyppi-
ryhmä

Luontotyyppi Luonto-
direktiivin lajit

Lintudirektiivin
lajit

Käyttökelpoisim-
mat lajiryhmät
luontotyypin
seurannassa

Meri ja rannikko Kasvipeitteiset
merenrantakalliot

isoapollo valkoposkihanhi

pikkunoidanlukko kalatiira

lapintiira

Harjusaaret kalatiira Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvitlapintiira

Ulkosaariston luodot ja saaret harmaahylje valkoposkihanhi Linnut. Harmaahylje
(dir.laji)allihaahka (muutto)

räyskä

kalatiira

lapintiira

Merenrantaniityt* pohjansorsimo kiljuhanhi (muutto) Uhanalaiset putki-
lokasvit. Laajoilla
kohteilla linnut.

pikkunoidanlukko suopöllö

ruijanesikko etelänsuosirri

rönsysorsimo vesipääsky

suokukko

kalatiira

Itämeren hiekkarannat pikkutiira Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit

Kapeat murtovesilahdet täplälampikorento kaulushaikara

meriuposkuoriainen ruskosuohaukka

nelilehtivesikuusi luhtahuitti

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit

Liikkuvat rantakauradyynit Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit

Kiinteät, ruohokasvillisuuden
peittämät dyynit*

Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit

Variksenmarjadyynit* Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit

Metsäiset dyynit Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit

Dyynialueiden kosteat sois-
tuneet painanteet

Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit

Kuivat kanerva- ja variksen-
marjadyynit

Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit

Sisävedet Karut kirkasvetiset järvet saimaannorppa kuikka Linnut. Saimaannorppa
(dir.laji)muikku kalatiira

nahkiainen

harjus

jättisukeltaja

Niukka-keskiravinteiset järvet

Kalkkilammet ja -järvet
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Luontotyyppi-
ryhmä

Luontotyyppi Luonto-
direktiivin lajit

Lintudirektiivin
lajit

Käyttökelpoisim-
mat lajiryhmät
luontotyypin
seurannassa

Sisävedet Luontaisesti runsasravinteiset
järvet

viherukonkorento kaulushaikara Linnut. Uhanalaiset
putkilokasvit (osa dir.
lajeja) ja selkärangat-
tomat (osa dir.lajeja)

sirolampikorento mustatiira

lummelampikore-
nto

ruskosuohaukka

täplälampikorento pikkujoutsen
(muutto)

isolampisukeltaja laulujoutsen

notkeanäkinruoho kurki

hentonäkinruoho pikkulokki

uivelo

vesipääsky
(muutto)

mustakurkku
-uikku

luhtahuitti

kalatiira

Humuspitoiset lammet ja
järvet

sirolampikorento laulujoutsen Linnut

lummelampi-
korento

kaakkuri

hiuskoukkusammal uivelo

lapinsirppisammal

Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit

saukko Uhanalaiset kalat (osa
dir.lajeja), nilviäiset
(osa dir.lajeja) ja muut
selkärangattomat

toutain

nahkiainen

lohi

harjus

jokihelmisimpukka

vuollejokisimpukka

pohjansorsimo

Pikkujoet ja purot jokihelmisimpukka Uhanalaiset kalat,
nilviäiset (osa dir.lajeja)
ja muut selkärangat-
tomat

vuollejokisimpukka

kirjojokikorento

hiuskoukkusammal

Nummet, niityt ja
pensastot

Kuivat nummet perämerenmaruna

Kuivat niityt ja pensaikot kalk-
kipitoisella alustalla (tärkeät
orkidea-alueet*)

Uhanalaiset putkilo-
kasvit ja hyönteiset

Runsaslajiset
jäkkiniityt*

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet
niityt*

luhtakultasiipi Uhanalaiset putkilo-
kasvit ja hyönteisetpikkunoidanlukko

Alvarit ja kalkkivaikutteiset
kalliokedot*

Uhanalaiset putkilo-
kasvit ja hyönteiset

Siniheinäniityt

Kosteat
suurruohoniityt

isokultasiipi
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Luontotyyppi-
ryhmä

Luontotyyppi Luonto-
direktiivin lajit

Lintudirektiivin
lajit

Käyttökelpoisim-
mat lajiryhmät
luontotyypin
seurannassa

Nummet, niityt
ja pensastot

Tulvaniityt lettosiemenkotilo heinäkurppa

luhtakultasiipi suokukko

laaksoarho

Alavat niitetyt niityt pikkuapollo

Vuoristojen niitetyt niityt

Lehdes- ja vesaniityt* pikkuapollo Uhanalaiset
putkilokasvittikankontti

teodorinpihlaja

Tunturit Tunturijoet ja -purot jokihelmisimpukka

lapinkaura

Pensaskanervavarvikot Pensaskanerva
(uhanalainen)

Tunturikankaat naali maakotka Linnut

suopöllö

keräkurmitsa

tunturihaukka

tunturipöllö

kapustarinta

Tunturipajukot sinirinta

Karut tunturiniityt naali

tundrasinisiipi

kääpiöhopeatäplä

ruijannokiperhonen

pohjanvalkotä-
pläpaksupää

tundrasara

Tuntureiden rehevät
puronvarsisuot*

Tuntureiden vyörysoraikot ja
-lohkareikot

tuoksualvejuuri

pohjankellosammal

Tunturikoivikot tunturihaukka Linnut

sinirinta

tunturipöllö

Suot Keidassuot* suopöllö Linnut.
Reunarämeiden
perhoset

sinisuohaukka

laulujoutsen

kaakkuri

kurki

kalasääski

vesipääsky

kapustarinta

liro

Muuttuneet ennallistamis-
kelpoiset keidassuot
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Luontotyyppi-
ryhmä

Luontotyyppi Luonto-
direktiivin lajit

Lintudirektiivin
lajit

Käyttökelpoisim-
mat lajiryhmät
luontotyypin
seurannassa

Suot Vaihettumissuot ja rantasuot isokultasiipi kiljuhanhi

lapinsirppisammal laulujoutsen

kurki

pikkulokki

vesipääsky

suokukko

luhtahuitti

liro

Lähteet ja lähdesuot lapinhilpi Uhanalaiset
sammalet (osa
dir.lajeja) ja
putkilokasvit
(osa dir.lajeja)

lapinleinikki

lettorikko

kiiltosirppisammal

isonuijasammal

Taarnaluhtaletot* Taarna
(uhanalainen)

Huurresammallähteet* lettorikko Uhanalaiset sammalet
ja putkilokasvit

Letot kalkkisiemenkotilo Uhanalaiset
sammalet (osa
dir.lajeja) ja
putkilokasvit
(osa dir.lajeja)

lettosiemenkotilo

tikankontti

kiiltovalkku

lettorikko

kiiltosirppisammal

lapinsirppisammal

isonuijasammal

Aapasuot* lettorikko kiljuhanhi Linnut.
Reunarämeiden
perhoset

kiiltosirppisammal maakotka

lapinsirppisammal suopöllö

sinisuohaukka

laulujoutsen

muuttohaukka

tunturihaukka

kaakkuri

kurki

punakuiri

uivelo

kalasääski

vesipääsky

suokukko

kapustarinta

lapintiira

liro
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Luontotyyppi-
ryhmä

Luontotyyppi Luonto-
direktiivin lajit

Lintudirektiivin
lajit

Käyttökelpoisim-
mat lajiryhmät
luontotyypin
seurannassa

Suot Palsasuot* kiljuhanhi Linnut

suopöllö

laulujoutsen

tunturihaukka

kaakkuri

punakuiri

sinirinta

uivelo

tunturipöllö

suokukko

lapintiira

liro

Kalliot Kalkkikalliot tunturiarho Uhanalaiset
sammalet (osa
dir.lajeja), jäkälät
ja putkilokasvit (osa
dir.lajeja)

pahtakeltto

idänkynsimö

pohjanailakki

pahtahietaorvokki

pohjankellosammal

lapinpahtasammal

Silikaattikalliot tunturiarho
(ultraemäksiset)

huuhkaja Uhanalaiset
sammalet (osa
dir.lajeja), jäkälät
ja putkilokasvit (osa
dir.lajeja), erityisesti
ultraemäksisten
kallioiden lajit

serpentiini-
raunioinen
(ultraemäksiset)

kehrääjä

isotorasammal kangaskiuru

Kallioiden pioneerikasvillisuus huuhkaja

Metsät Luonnonmetsät* liito-orava helmipöllö Linnut.
Uhanalaiset
hyönteiset (osa
dir.lajeja) ja kääväkkäät

palolatikka maakotka

pohjanharmo-
yökkönen

pyy

rusoharmo-
yökkönen

huuhkaja

korukeräpallokas valkoselkätikka

lahokapo palokärki

kulonyhäkäs pikkusieppo

punahärö varpuspöllö

kaskikeiju pohjantikka

korpikolva harmaapäätikka

havuhuppu-
kuoriainen

lapinpöllö

mäntyhuppu-
kuoriainen

viirupöllö

haavansahajumi metso

neidonkenkä
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Luontotyyppi-
ryhmä

Luontotyyppi Luonto-
direktiivin lajit

Lintudirektiivin
lajit

Käyttökelpoisim-
mat lajiryhmät
luontotyypin
seurannassa

Metsät Luonnonmetsät* lahokaviosammal

hitupihtisammal

korpihohtosammal

idänlehväsammal

Jalopuumetsät* kapeasiemenkotilo pikkusieppo Uhanalaiset
hyönteiset (osa
dir.lajeja),
sammalet
(osa dir.lajeja)
ja sienet

vennajäärä harmaapäätikka

erakkokuoriainen

tikankontti

katkokynsisammal

Maankohoamisrannikon
primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät*

Lehdot kapeasiemenkotilo palokärki Uhanalaiset selkäran-
gattomat, putkilokas-
vit (osa dir.lajeja),
sammalet (osa dir.
lajeja) ja sienet

kalkkisiemenkotilo pikkusieppo

neidonkenkä harmaapäätikka

hajuheinä

tikankontti

myyränporras

lahokaviosammal

katkokynsisammal

korpihohtosammal

idänlehväsammal

Harjumetsät muurahaissinisiipi kehrääjä Uhanalaiset hyönteiset
ja putkilokasvit (osa
dir.lajeja)

hämeenkylmän-
kukka

kangaskiuru

Hakamaat ja
kaskilaitumet

Uhanalaiset hyön-
teiset, putkilokasvit
ja sienet

Metsäluhdat* korpihohtosammal

Raviini- ja
rinnelehdot*

Vanhat tammimetsät vennajäärä harmaapäätikka

erakkokuoriainen

katkokynsisammal

Tulvametsät* laaksoarho valkoselkätikka

hiuskoukkusammal

Puustoiset suot* pohjanharmoyök-
könen

pyy Uhanalaiset
sammalet (osa dir.
lajeja), jäkälät ja
kääväkkäät

rusoharmoyök-
könen

sinirinta

myyränporras pohjantikka

lapinleinikki metso

hitupihtisammal

korpihohtosammal

kourukinnassammal
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1 The principal features of the
monitoring preparations in Finland
in accordance with the Habitats
Directive
Pursuant to the Habitats Directive, the European Union’s (EU) Member States must
report on the implementation of theDirective to the EU’s Commission every six years.
The report must contain, for example, the results of the monitoring of the Annex I
habitat types and the animal and plant species belonging to Annexes II, IV and V. In
Finland there are 69 habitat types that belong to Annex I to the Habitats Directive.
There are also 88 Annex II species, 73 Annex IV species and 21 Annex V species (or
other taxa). Some of the species belong tomore than oneAnnex; therefore, the number
of species under investigation is 125 and the number of genera 3. These figures ex-
clude the species for which Finland has obtained a reservation to its Treaty of Acces-
sion. Consequently, as concerns the species covered by this reservation, the obligations
regarding the Annexes to the Habitats Directive do not concern Finland.

This publication focuses on the preparations for the national monitoring to be
conducted in Finland with regard to the conservation status of the habitat types and
species that are included in theHabitats Directive. The conservation status is a central
concept in the Habitats Directive and refers to the state of habitat types and species
and not to the implemented protectionmeasures. The EU’s policies and guidelines for
monitoring are still at the development stage. For example, the Habitats Committee
has interpreted that the monitoring may be based on samples and that the conserva-
tion status is not assessed solely on the basis of the Natura 2000 areas. However, the
minimum requirements for the monitoring implementation are not yet known; the
Member States will probably be allowed to utilise their own national monitoring
systems, in which the information collection methods vary. In any case, the Member
States must be able to present the results in a jointly agreed form, on the basis of
which conclusions for the whole biogeographic region may be drawn. On the basis
of the results of the reporting conducted in 2007, the EU will probably aim to give
more exact guidelines for monitoring.

This publication also takes a quick look at the monitoring dealing with the Birds
Directive. The Birds Directive applies to all species of wild birds that appear in the
Member States. However, measures that are in accordance with the Birds Directive
have been targeted at the conservation of the habitats of the Annex I species as well
as the regulation of the hunting and trade of some species (Annexes II and III). There
is no direct monitoring obligation in the Birds Directive, but without monitoring it is
not possible to assess the implementation of theDirective objectives (article 10, annex
V). The conservation areas that are established in accordancewith theHabitats Direc-
tive and the Birds Directive are part of the same Natura 2000 network. The reporting
dealing with the Birds Directive takes place every three years, but it does not contain
any information on the state of the birds or individual bird species; it only covers the
protection measures implemented by the Member States. The Commission is cur-
rently considering whether to make changes to the content of the reporting and the
monitoring obligations of the Member States.
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1.1

The national needs in the planning
of monitoring
When carrying out monitoring planning, the national monitoring needs have also
been studied. There are national needs, particularly as concerns the starting of the
monitoring of rare and threatened habitat types as well as the supplementing of
threatened species monitoring. The proposals given in this publication are based on
the premise thatwhen establishingmonitoring according to theHabitatsDirective, the
national monitoring needs are also taken into account and the monitoring is directed
according to those needs as well. The objective is to utilise resources effectively and
avoid overlapping work.

As regards the habitat types, there are strong connections between the Habitats
Directive and the national monitoring needs as Annex I to the Habitats Directive
contains, rather comprehensively, rare and threatened habitat types that are found
in Finland. The important habitat types of the national legislation (Nature Conserva-
tionAct, ForestAct, WaterAct) are included in the habitat types ofAnnex I, although
there are some differences in the habitat type classifications of the Habitats Directive
and national legislation.As yet, there is notmuch biodiversitymonitoring in Finland,
and it is, therefore, reasonable to simultaneously planmonitoring that answers to the
needs of both the Habitats Directive and the national level.

The national monitoring needs of the threatened species are considerably broader
than the obligations of the Habitats Directive. All the Directive species do not repre-
sent the nationally most threatened or otherwise most significant part of the Finnish
species, and they only cover about 4% of the threatened and near threatened species
in Finland. Newmonitoring programmes are needed in Finland, not only for certain
Directive species but also for some nationally threatened species. In order to be able
to target monitoring measures and allocate resources, species prioritisation must be
carried out.

The main objective of the monitoring is to ensure that the conservation status
of the habitat types and species is maintained at the favourable level or that it has
been successfully improved with the measures taken. Therefore, the monitoring also
includes an assessment of the conservation needs – this assessment is made on the
basis of the monitoring results – and recommendations for the necessary measures.
The monitoring results are also of public interest, and the general public must be
informed of the results.

1.2

Selecting localities for monitoring
The starting point is that the monitoring of habitat types and species conducted
in Finland is based on samples of localities. The Natura 2000 areas do not have a
special position in the monitoring but the samples must contain localities both from
the Natura 2000 areas and from elsewhere. However, it is likely that, in practice, the
monitoring will be conducted in Natura 2000 areas more often than elsewhere as the
Natura 2000 areas have representative localities of the Directive habitat types and
Annex II species. Furthermore, organising themonitoring is also easier in the Natura
2000 areas.

Because the Natura 2000 network covers a large area in Finland, it is clear that not
all habitat types and species in each area are monitored. It is not even necessary to
monitor all sites, as the environmental changes that concern the habitat types and
species of the conservation areas are usually slower than elsewhere. Besides, the
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Finnish conservation areas do not need as much management or restoration as the
Natura 2000 areas in the parts of Europe south of Finland.

As regards species – mostly invertebrates and plants – the Finnish Environment
Institute has adopted the following tentative principle: if a species has fewer than 40
localities, all of these localities are included in the monitoring; if a species has more
than 40 localities, a sample is monitored. The objects to be monitored are compre-
hensively selected from the whole range, both from conservation areas and from
elsewhere. The objects are defined by species in, for example, species–specific moni-
toring plans.

1.3

Monitoring methods
It is likely that the EU will not precisely define the monitoring methods with which
the Member States are obliged to collect information on the Directive habitat types
and species. TheAnnexes to the Habitats Directive contain habitat types and species
that are ecologically very different from each other, and it is therefore reasonable to
adjust the monitoring methods for the ecology of each habitat type and species and
for the threats encountered by them – the samemethods can be used for habitat types
and species with the same kind of ecology and threats.

The objective of the national monitoring of habitat types or species is to utilise
uniform, repeatablemethods. Thesemethods are alreadywell established for several
groups of species (mammals, butterflies andmoths, vascular plants), but, particularly
as concerns the habitat types, the selection of methods and the drawing up of exact
guidelines is a demandingwork phase. For some of the habitat types, remote sensing
(aerial photographs, high-resolution satellite images, underwater video clips, echo
sounding, etc.) and some methods based on numerical map information (soil and
bedrock, topography, land use, etc.) can be used as a supplement or an alternative to
the fieldwork methods.

As regards the level of species monitoring, there may also be differences between
different species because of different monitoring needs or opportunities. The collec-
tion of locality information or information on individual observations is the most
simple measure from the perspective of information content. It is also possible to
obtain information on the range of these localities or individual observations and, pro-
viding a sufficient amount of information is regularly obtained, calculate the number
of localities or different kinds of relative abundance indices. This type of monitoring
is sufficient for some common species. However, the monitoring of rare species and
species that are few in number must be more precise. In this case, the fieldworkmust
be systematically conducted and detailed information collected – for example, the
exact number of individuals can be calculated or factors dealing with population dy-
namics and viability can be studied. Themonitoring referred to here does not require
the level of information collection (repetitions, comparisonmaterial, investigation of
reasons and consequences, etc.) that is required in scientific research.

1.4

Monitoring recurrence
Pursuant to the Habitats Directive, the monitoring results are reported to the Com-
mission every six years, but the Directive does not define the actual interval for
repeated monitoring. On this basis, it has been interpreted that the monitoring does
not need to be automatically repeated every six years but the monitoring frequency
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may be defined according to the ecological features of the habitat types and spe-
cies, the threats encountered by them and the information needs concerning them.
Consequently, the monitoring frequency for different habitat types and species may
vary. Also, the monitoring frequency for different localities of the same habitat type
or species may be different – if, for example, the pressures and threats encountered
considerably vary in different parts of Finland.

The monitoring that is implemented least frequently is suitable for those habitat
types in which natural changes are slow and the localities of which do not encounter
direct threats. Among such habitat types are many alpine habitat types, unditched
mire complexes and conserved western Taïga forests. For them, the monitoring may
be repeated every 10–15 years, and the populations of some species appearing in
protected alpine habitatsmay bemonitored about every 10 years. The possiblemoni-
toring needs arising from climate changemust be considered asmore information on
the extent and impact of the changes becomes available.

At the other extreme, there are those species that must be monitored each year be-
cause they encounter a threat of extinction, are subject to management measures, or
because there is considerable fluctuation in their population size in different years. In
such cases, a long monitoring interval makes the assessment of the observed change
more difficult: it is hard to saywhether the change indicates a real development trend
or whether it deals with a fluctuation in population size that is due to, for example,
weather conditions. In some cases it may be necessary to monitor the species for
some time – e.g. each year – in order to determine the magnitude of the short–term
fluctuations in population size. Thereafter, the monitoring may be conducted less
frequently. The same applies to those habitat types for which there is no information
on the natural rate of change and short-term fluctuations. An interval of 1–10 years
has been proposed in most monitoring plans drawn up for species included in the
Habitats Directive.
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2 Development proposals for the
monitoring of habitat types
and species

Box 1.

The criteria for the prioritisation of the monitoring needs of habitat types and species.
Both natural scientific and administrative criteria have been used in the prioritisation of habitat types but the
natural scientific criteria have been emphasised. For species, only the administrative prioritisation has been
carried out so far; the natural scientific prioritisation will be conducted later.

Habitat types
A. Natural scientific criteria
1) The habitat type is Finland’s responsibility habitat type; a significant share of its European localities

exist in Finland.
2) The habitat type is an important habitat for threatened and near threatened species.
3) The conservation status of the habitat type is poor in Finland.
4) The localities of the habitat type are threatened in Finland as the habitat type is economically exploited

or it encounters some other major threat.
B. Administrative criteria
5) Pursuant to the Habitats Directive, the habitat type is a priority habitat type.
6) The habitat type is an important habitat for species of the Habitats Directive.
7) The habitat type is an important habitat for species of the Birds Directive.
8) The habitat type corresponds to a habitat type of the Nature Conservation Act.
9) The habitat type corresponds to a habitat of special importance in the Forest Act.
10)The habitat type corresponds to the small waterbodies that are preserved by virtue of the Water Act.

Species
Administrative criteria
1) The EU’s Habitats Directive: Annexes II and IV
2) The EU’s Birds Directive: Annex I and the selection criteria for Natura 2000 areas
3) Nature Conservation Decree, Annex 4 concerning threatened species and species under strict protection
4) Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Annexes I and II
5) Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals: Annex I and the agreements ac-

cording to Annex II:
5a) Agreement on the Conservation of Bats in Europe (EUROBATS)
5b) Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS)
5c) Agreement on the Conservation of African–Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)

6) The 2000 Red List of Finnish species
7) Finland’s international responsibility species; a significant number of their European localities are in Finland.

The monitoring proposals concerning the habitat types and species included in the
Habitats Directive have been drawn up by means of a similar type of process. In this
process, the groups of habitat types and species have first been placed in order of
importance according to their monitoring needs. Thereafter, the current monitoring
situation concerning each habitat type and species, and their readiness for monitor-
ing, have been investigated and, finally, the proposals for monitoring development
have been drawn up. Both natural scientific and administrative criteria are utilised
in the assessment of monitoring needs (Box 1).
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The establishment of newmonitoring programmes are proposed for a good third of
the 69Habitats Directive´s habitat types that exist in Finland. Themain constituents of
this group are the forest, mire and grassland types aswell as the coastal habitat types.
For one-third of the habitat types, particularly the Baltic Sea and freshwater habitat
types, it is proposed that themonitoring is chiefly based on the utilisation and further
development of existingmonitoring. For fewer than one-third of the habitat types, the
smallest amount of monitoring – i.e. the investigation of inventory information and
threats – is proposed. All habitat types groups are represented in this group.

As for species, the current situation is better as almost one-third (38 species) of
the Habitats Directive´s 125 species that occur in Finland are already monitored, and
the monitoring is rather well targeted at the species assessed as the most important
or Annex V species. In addition, readiness for monitoring already exists for half of
the species, even though they are not currently monitored. The most urgent need
for monitoring development is experienced by a group of 20 species where vascular
plants and mosses constitute the main species groups. Furthermore, starting the
monitoring of a few species of insects and bivalves, as well as that of the great crested
newt, Triturus cristatus, has also been assessed as urgent or rather urgent.

2.1

The monitoring of habitat types
The proposals for the monitoring of the habitat types have been drawn up on the
basis of their monitoring needs, the current monitoring situation and readiness for
monitoring (Fig. 1). There are threemain groups in themonitoring proposals, the first
of which is further divided into two so that the total number of alternative monitor-
ing proposals is four (Fig. 1). However, the boundaries between these groups are not
strict. In addition to the general group division, a separate, more specific proposal for
monitoring development has been drawn up for each of the 69 habitat types.

The habitat types are rather evenly divided into the threemain groups of themoni-
toring proposals (Table 1). It is proposed that a new habitat type-specific monitoring
programme is drawn up for a good third of the habitat types (Groups 1a and 1b), the
monitoring is primarily based on the existing monitoring programmes for one–third
of the habitat types (Group 2), and the inventory information is utilised as a basis for
monitoring for fewer than one-third of the habitat types (Group 3).

Fig. 1. The drawing up of a proposal for the monitoring of a habitat type.

PRIORITISATION OFTHE
MONITORING NEEDS

THE CURRENT
MONITORING
SITUATION

READINESS FOR
MONITORING

MONITORING PROPOSAL

1. Habitat type-specific monitoring programme
1a. Monitoring preparations starting right away
1b. Monitoring preparations requiring further study

2. The utilisation and further development
of existing monitoring programmes

3. Inventories and investigation of threats
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Table 1. The number of habitat types in the different monitoring proposal groups. Groups: 1 =
a new habitat type-specific monitoring programme (1a = monitoring preparations starting right
away, 1b = monitoring preparations requiring further study), 2 = the utilisation and further de-
velopment of existing monitoring programmes, 3 = inventories and investigation of threats. The
total number of habitat types is 63 as all the seven dune habitat types are here combined and joint
monitoring is proposed for them.

Habitat types group Monitoring proposal Total
Group 1 Group 2 Group 3

1a 1b

Marine and coastal 4 1 6 3 14

Freshwater - - 6 1 7

Grasslands 1 5 - 5 11

Alpine - - 4 4 8

Mires 2 3 2 2 9

Rocky - 1 2 3

Forests 4 3 2 2 11

Total number of habitat types 11 12 21 19 63

The group division generally describes the extent and urgency of the necessary
monitoring efforts. The need formonitoring efforts dealingwith the habitat types be-
longing to Group 1 is assessed as greater than for those belonging to Groups 2 and 3.
It must be noted that the inventories and the investigation of threats are not restricted
to the habitat types belonging to Group 3; they are needed for all habitat types that
belong to the Habitats Directive. As for the habitat types belonging to Groups 1 and
2, this information is used to complement the sample-based monitoring.

Group 1: A habitat type–specific monitoring programme
Group 1 contains the habitat types forwhich themonitoring needs have been assessed
as great and for which there are no such existing monitoring programmes or pro-
grammes being developed that would answer the monitoring needs of the Habitats
Directive. It is proposed that new habitat type-specific monitoring that is conducted
with nationally uniformmethods andprovides information on the structure and func-
tions of the habitat type is established for the habitat types belonging to Group 1.

As the resources for monitoring planning and implementation are restricted and
working in stages is therefore reasonable, Group 1 has been further divided into
two subgroups, mainly according to readiness for monitoring. Group 1a comprises
the habitat types that have such a good readiness for monitoring that the monitor-
ing preparations can be started right away. Group 1b comprises the habitat types
for which it is important to start monitoring but the readiness for monitoring is so
poor that the monitoring preparations still require a considerable amount of further
investigation.

Group 1 contains several declined or rare habitat types, the biodiversity of which
is also nationally important. Proportionally speaking, Group 1 contains more forest
habitat types than any other group and the majority of mire and grassland habitat
types and terrestrial coastal habitat types. There are no rocky, alpine or freshwater
habitat types in Group 1.

In the future, amonitoring programmemust be drawnup for each habitat type that
belongs to Group 1. These programmeswill define the factors necessary for monitor-
ing implementation, such as themonitoringmethods, the principles of sample-taking
at monitoring sites, the number of monitoring sites, those implementing the moni-
toring, the information services required by the monitoring, and the processing and
reporting of results. A joint monitoring programme may be drawn up for habitat
types with same type of ecology.
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The placement in Group 1 does not always mean intensive monitoring based on
precise fieldwork measurements; suitable monitoring methods may be chosen for
each habitat type. The remote sensingmethodsmay also be used in caseswhere these
methods give sufficient information on the features being monitored.

Box 2.

The habitat types belonging to Group 1
(* = priority natural habitat types according to the Habitats Directive).

1a
• Baltic esker islands with sandy, rocky and shingle beach vegetation and
sublittoral vegetation

• Boreal Baltic coastal meadows*
• Boreal Baltic sandy beaches with perennial vegetation
• Embryonic shifting dunes
• Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes)
• Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)*
• Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum*
• Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region
• Humid dune slacks
• Dry sand heaths with Calluna and Empetrum nigrum
• Northern boreal alluvial meadows
• Active raised bogs*
• Aapa mires*
• Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests
(Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) rich in epiphytes*

• Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies
• Coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers
• Fennoscandian wooded pastures

1b
• Coastal lagoons* (1b/2)
• Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous
substrates (Festuco Brometalia) (important orchid sites*)

• Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands*
• Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks*
• Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
• Fennoscandian wooded meadows*
• Fennoscandian mineral-rich springs and springfens
• Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)*
• Alkaline fens
• Natural forests of primary succession stages of landupheaval coast*
• Fennoscandian deciduous swamp woods*
• Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

Group 2: The utilisation or further development
of existing monitoring programmes

In themonitoring of the habitat types that belong toGroup 2,monitoring results other
than the results of the habitat typemonitoring required by theHabitats Directivemay
be exploited. They may be, for example, results from the monitoring of waterbodies
or species. However, this kind ofmonitoring is not usually precisely targeted at some
habitat type belonging to the Habitats Directive or to the features that are the most
essential from the perspective of the Habitats Directive. From the viewpoint of the
Habitats Directive, there are a large number of development needs in the monitoring
of the habitat types belonging to Group 2. It is proposed that these needs are taken
into account, for example, in the planning of the monitoring that is implemented ac-
cording to the Water Framework Directive.
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The Baltic Sea and the freshwater habitat types have a dominant share in Group 2.
The state of the waters in the Baltic Sea and freshwater habitat types is already being
monitored and further developed according to the needs of the Water Framework
Directive. When developing the existing monitoring programmes, it will be reason-
able to pay attention to the needs of the Habitats Directive as well; in that way it will
be possible to cover as many monitoring needs as possible and to save resources.

Group 2 also contains those habitat types for which the monitoring could be or-
ganised so that a significant part could be composed of the monitoring of threatened
species or species that are monitored on other grounds. Among these habitat types
are the Boreal Baltic islets and small islands (the monitoring of archipelago birds and
seals) as well as the alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria Germanica;
calcareous fens with Cladiummariscus and species of the Caricion davallianae; and calcareous
rocky slopes with chasmophytic vegetation (the monitoring of threatened plant species).
Group 2 also contains thewestern Taïga forests and bog woodland, onwhich information
is produced in several research projects and in the national forest inventory. First,
the possibilities of using and developing these sources of information should be
thoroughly investigated and only thereafter plan complementary, new monitoring.
It is proposed that the monitoring of wide alpine habitat types would be primarily
based on monitoring of the condition of reindeer pastures, which is already being
carried out.

The monitoring of the habitat types belonging to Group 2 also requires more re-
sources than are available today, but the monitoring does not need to be started from
scratch, as in Group 1. In the planning of monitoring it is important that different
organisations cooperate with each other and that the synergy benefits of the differ-
ent monitoring needs can be found so that overlapping work can be avoided and
resources can be saved. If the utilisation of the existing monitoring programmes or
their further development cannot be implemented in accordance with the objectives
of the Habitats Directive, the habitat types concerned are transferred – according to
the prioritisation of their monitoring needs – to Group 1 or 3.

Box 3.

The habitat types belonging to Group 2
(* = priority natural habitat types according to the Habitats Directive).

• Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time
• Estuaries
• Large shallow inlets and bays
• Reefs
• Boreal Baltic islets and small islands
• Boreal Baltic narrow inlets
• Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia uniflorae)
• Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.
• Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation
• Natural dystrophic lakes and ponds
• Fennoscandian natural rivers
• Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and
Callitricho-Batrachion vegetation (2/1a)

• Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks
• Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica
• Alpine and Boreal heaths
• Nordic subalpine/subarctic forests with Betula pubescens ssp. czerepanovii
• Degraded raised bogs still capable of natural regeneration
• Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae*
• Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation
• Western Taïga* (2/1b)
• Bog woodland* (2/1b)
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Group 3: Inventories and investigation of threats
For the habitat types belonging to Group 3, the smallest amount of monitoring – in-
ventory–type monitoring – and the investigation of the threats and pressures that
anticipates the development of the habitat type are proposed, at least in the initial
stage of monitoring. When repeated, the inventories primarily produce information
on the development of the area and range of the habitat type, as well as on the devel-
opment of the number and distribution of localities. In inventory–based monitoring,
the assessments of the structure, functions and species of the habitat type are not
equally focused on – these assessments are primarily based on the assessment of the
representativeness of the localities. In the event of new information, closermonitoring
of some of the habitat types in Group 3 may be required. In that case, the monitoring
proposal must be revised.

Group 3 contains habitat types from all habitat types groups. Proportionally speak-
ing, the largest share is occupied by the rocky, alpine and grassland habitat types
groups. Group 3 contains common habitat types that are in a good state, such as the
most common rocky and alpine types. Some of the habitat types are placed in Group
3 because their representativeness is not good in Finland and the definition of their
localities is difficult and open to various interpretations. These include a fewgrassland
and forest habitat types that are not regarded as separate habitat types in the Finnish
habitat type classifications. It can only just be interpreted that they appear in Finland,
but their representativeness is very poor.

The contents of, and information collection methods for, inventories and threat
investigations may vary quite significantly. However, it is essential that the observa-
tions are saved in an information management systemwhere they are available for
summaries and reports. Consequently, in order to organise the monitoring of the
habitat types belonging toGroup 3, theremust also be resources for creating a suitable
information management system in addition to implementing inventories.

Box 4.

The habitat types belonging to Group 3
(* = priority natural habitat types according to the Habitats Directive).

• Annual vegetation of drift lines
• Perennial vegetation of stony banks
• Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic coasts
• Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the
Littorelletea uniflorae and/or of the Isoeto-Nanojuncetea

• European dry heaths (3/1b)
• Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas
(and submountain areas in Continental Europe)*

• Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)
• Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels
• Mountain hay meadows
• Sub-Arctic Salix sp. scrub
• Siliceous alpine and boreal grasslands (3/2)
• Alpine pioneer formations of the Caricion bicoloris-atrofuscae*
• Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and
Galeopsietalia ladani)

• Transition mires and quaking bogs (3/1b)
• Palsa mires* (3/1a)
• Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation (3/2)
• Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the
Sedo albi-Veronicion dillenii

• Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines*
• Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains
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2.2

Species monitoring
In conservationwork andmonitoring the resourcesmust beprimarily targeted at those
species for which conservation is of primary importance. The species must be placed
in order of importance by means of both administrative – based on provisions – and
natural scientific criteria. In this publication the importance of monitoring has only
been examined from the administrative perspective, where the species were divided
into five different categories. The natural scientific prioritisation factors (modes of
life, ecology and threats) must be dealt withwhen drawing up species group-specific
or species-specific monitoring programmes. The monitoring programme contains
practical instructions for monitoring and, for example, a summary of the species
and the state of its populations and habitats located in Finland. In addition, it also
includes the objects that are proposed to be monitored and the methods to be used
for their monitoring.

The administrative prioritisation has been conducted for the 108 species that occur
in Finland and are listed inAnnexes II and/or IV to theHabitats Directive. Category I
contains 42 species of the highest importance according to theirmonitoring needs. The
conservation of these species is considered extremely important by the EU or at the
national level (Table 2). Category II comprises 44 Annex IV a animal species or other
Directive species that are threatened species that belong to the Nature Conservation
Decree and, pursuant to the IUCN’s criteria, one threatened game species. Category
III contains the remaining 22 Directive species. The classification gives rough guide-
lines for the urgency of the monitoring organisation as well as for the monitoring
contents and intensity. Species that only appear on the Åland Islands (3 species) are
not included in the prioritisation.

Besides prioritisation, the organisation of monitoring programmes is also affected
by the current monitoring situation, the level of information available on the species
concerned and the practical implementation opportunities, which are referred to as
'readiness for monitoring' in this publication. The species included in the Habitats
Directive are divided into four groups according to readiness formonitoring (Table 2).
Nearly one–third of these species aremonitored at some level (Monitoring Readiness
Group A). In addition to these species, there is readiness for monitoring for almost
half of the species, although they are not yetmonitored (Monitoring Readiness Group
B). There is currently no readiness to organise the monitoring of the other species
(Groups C and D); there is either too little information available on these species or
there is some practical problem related to their monitoring and the problem has not
yet been solved. Before the monitoring of these species can be started, it is necessary
to carry out further surveys, develop newmonitoringmethods or train species experts
to be used in the monitoring.

As regards the species that – from the administrative perspective – are considered
the highest priority, the majority are either beingmonitored or their monitoringmay,
when desired, be started. There are 20 species for which it is somehowproblematic to
organisemonitoring. (PrioritisationCategories I and II,MonitoringReadinessGroups
Aand B, Table 2).As to the future planningwork and future organisation of monitor-
ing programmes, the situation is relatively good as the organising and developing of
monitoringmust be started from the species with the highest prioritisation status.At
the same time, it must be ensured that, whenever possible, the readiness formonitor-
ing for other species is also promoted. The monitoring of the species placed in the
lowest prioritisation category (Category III) must also be organised, but it is not as
urgent and the amount of monitoring can be lower. Species-specific revisions will be
made in the order of importance of the monitoring programmes in connection with
the natural scientific prioritisation.
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Table 2. The placement of the Finnish species belonging to Annexes II and IV to the Habitats
Directive in the Monitoring Readiness Groups (A–D) in each administrative prioritisation catego-
ry. The organisation of monitoring of the species in boxes I B and II B marked with grey colour is,
on the basis of the administrative criteria, of the highest importance. The species concerned are
listed in the information section below.

Administrative prioritisation
category

Monitoring readiness group
(number of species)

Total

A B C D
I 18 19 1 4 42

II 3 14 0 2 19

III 12 19 3 13 47

Solely on the Åland Islands 0 1 0 2 3

Species total 33 53 4 21 111

Box 5.

The Habitats Directive species for which – pursuant to the administrative prioriti-
sation – it is of the highest and second highest importance to organise monitoring
(Prioritisation Categories I and II marked with grey colour in Table 3) and for which it
is possible – according to an assessment of monitoring readiness – to organise moni-
toring (Monitoring Readiness Group B). The natural scientific prioritisation, which will
be conducted later on, may change the assessment of the urgency and importance of
the species monitoring.

II B:
Unio crassus
Oxyporus mannerheimii
Agriades glandon subsp.aquilo
Euphydryas aurinia
Euphydryas maturna
Lopinga achine
Lycaena dispar
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Aeshna viridis
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Ophiogomphus cecilia
Calypso bulbosa
Moehringia lateriflora
Primula nutans var. jokelae
Saxifraga hirculus
Encalypta mutica
Hamatocaulis vernicosus
Herzogiella turfacea

I B:
Triturus cristatus
Margaritifera margaritifera
Mesosa myops
Osmoderma eremita
Xyletinus tremulicola
Alisma wahlenbergii
Arctophila fulva var.pendulina
Najas flexilis
Najas tenuissima
Puccinellia phryganodes
Pulsatilla patens
Buxbaumia viridis
Dichelyma capillaceum
Dicranum viride
Hamatocaulis lapponicus
Meesia longiseta
Orthothecium lapponicum
Cephalozia macounii
Scapania carinthiaca

Many species ranges extend beyond the borders of Finland and into neighbouring
countries. It is important to cooperatewith the neighbouring areas as regards investi-
gation of the biology of species and conservation andmanagement of sites as well as
monitoring. It would be practical to plan together and to implement joint principles
– for example, the monitoring of the Baltic Sea, the bottom of the Bothnian Bay and
the alpine area, as well as the monitoring of the eastern forest species.
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Themonitoring situation, themonitoring development needs, and the implementa-
tion opportunities vary in different species groups. The following is a summary of the
monitoring situation and the development needs for the species included inAnnexes
II and IV to the Habitats Directive, organised by species group. The monitoring of
Annex V species of the Habitats Directive is considered separately. Finally, there is
a summary of the monitoring dealing with the Birds Directive and the development
of these programmes.

Mammals

As regards the mammal species that occur in Finland and are included inAnnexes II
and IV, half of them – i.e. 12 species – are beingmonitored. Themonitored species are
either threatened or game species. Continuation of the current monitoring must be
secured and attentionmust be paid to the availability and usability of themonitoring
information and the correction of possible defects therein. In addition, the necessity
for and availability of information on the number and state of habitats, as well as the
organisation of the information gathering, require further discussion.

The northern birch mouse, Sicista betulina, and the bats are excluded from the
current monitoring measures. At the moment, there is no sign of a means by which
large-scale and cost–effective monitoring of the occurrence and abundance of the
northern birch mouse could be implemented. However, the gathering of random
observations must be continued and improved and their electronic archiving must
be organised. The range, ecology and populations of the bat species living in Finland
are poorly known. Primarily, there is a need to survey and investigate the occurrence
of the species and to obtain more survey information on their habitat requirements
and ecology. This will make it possible to effectively direct any necessary protection
and monitoring measures. More training must be organised as the species experts
are too few in number to be able to implement all monitoring.

Reptiles and amphibians

Of the two amphibian species and one reptile species, only the most common of
them, the moor frog, Rana arvalis, is being monitored, and that must be reassessed
after the completion of the latest survey. The monitoring of the great crested newt,
Triturus cristatus, is planned as part of an ongoing survey project. In the prioritisation
classification, the great crested newt belongs to the category of highest importance
(Category I). Its monitoring is of primary importance for ensuring the protection
measures. There is little information on the biology and modes of life of the smooth
snake,Coronella austriaca, in Finland and it is not possible to assess its habitat require-
ments, possible threats or conservation needs. Its occurrence and habits must be
studied before its monitoring can be planned.

Fishes

In Finland there are six fish species that belong to Annex II to the Habitats Directive.
Asp (Aspius aspius), river lamprey (Lampetra fluviatilis) and salmon (Salmo salar) are
economically exploited species which are included in the fishing legislation. Spined
loach (Cobitis taenia), brook lamprey (Lampetra planeri) and bullhead (Gottus gobio)
are listed in the nature conservation legislation. Finland has obtained a reservation
for all of these fish species to its Treaty ofAccession. For that reason theAnnex II fish
species are excluded from this report.
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Molluscs

The molluscs of the Directive are not yet monitored. The surveys of two bivalve
species (Unio crassus, Margaritifera margaritifera) are not yet comprehensive, but their
monitoring could already be started on the basis of the known localities. It is necessary
to create a monitoring plan that would investigate which rivers should be selected,
how closely they should be monitored and how often they should be inspected. The
monitoring ofwater quality (pH, sediment) and the fish fauna acting as an intermedi-
ate host plays an essential role in the assessment of the state of a habitat.

The land mollusc species (Vertigo angustior, V. genesii and V. geyeri) living in forest
litter and vegetation are poorly known. These species are very rare and finding them
without laborious collecting and examining of forest litter samples is very difficult.
Primarily, the resources must be focused on examining the existing information and
samples, and investigating the state of the known localities. The survey of new locali-
ties may be targeted at known habitats. More species experts are also needed before
the start of monitoring can be more widely discussed.

Butterflies and moths

TheHabitats Directive contains twelve butterfly species and twomoth species that oc-
cur in Finland. The start of themonitoring of three species (Glaucopsyche arion, Hesperia
comma subsp. catena, Lycaena helle) has just been agreed uponwith the Environmental
Administration and regional participants, and the monitoring of ten species may, if
desired, be started (Monitoring Readiness Group B).

As regards the start of monitoring, the threatened species placed in Category II in
the administrative prioritisation (Agriades glandon subsp. aquilo, Euphydryas aurinia,
Lycaena dispar, Parnassius mnemosyne) are given priority, providing the natural sci-
entific prioritisation will not change the order of importance of species monitoring.
Also, the locality-specificmonitoring needs of the near threatened species (Categories
II and III) must be assessed on the basis of the threats encountered by the species
concerned or their habitats. As regards the monitoring of Euphydryas maturna – as-
sessed as a least concern species – general collection of observation material may be
sufficient. This might concern also some near threatened species. In addition to the
information on the species, monitoring information must also be collected on their
habitats, such as known food plants. The centralised collection and utilisation of the
existing information, and of the information that will be accrued later, must also be
agreed. One moth species (Xestia brunneopicta) is so poorly known that there is no
readiness for the organisation of its monitoring yet.

Beetles

The Annexes to the Habitats Directive contain a total of 15 beetle species that occur
in Finland. The monitoring of five of these species has just been agreed on (Agath-
idium pulchellum, Boros schneideri, Cucujus cinnaberinus, Macroplea pubipennis, Pytho
kolwensis) with the EnvironmentalAdministration and regional participants. There is
readiness to start themonitoring of sixmore species as soon as the organisation of the
monitoring and the details are agreed on (Monitoring Readiness Group B). Pursuant
to the administrative prioritisation, priority should be given to the organisation of
the monitoring of Mesosa myops, Osmoderma eremita and Xyletinus tremulicola. Other
speciesOxyporus mannerheimii (Category II), Stephanopachys linearis and S. substriatus
(Category III) are usually difficult to detect, andmonitoring of these species and their
habitats needs more detailed quidelines that should be included in species-spesific
monitoring programmes.
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Both diving beetles are placed in Monitoring Readiness Group C. In other words,
the organisation of monitoring of these species is, for practical reasons, difficult. The
diving beetles are rather common and as yet there is no suitable (with regard to the
monitoring needs)monitoringmethod for them.However, the gathering of scattered
observations and their electronic archiving must be organised.

There is as yet not enough information on Corticaria planula and Phryganophilus
ruficollis, so their monitoring cannot be carried out. There is only one observation of
Corticaria planula from the year 1975, and there is no detailed information on its oc-
currence and modes of life in Finland. There is not enough information on the habits
of Phryganophilus ruficollis and it cannot be looked for effectively enough. Primarily,
the resources must be focused at first on surveys of these species. This concerns par-
ticularly Phryganophilus ruficollis, which is one of the priority species in the EU.

Heteropteran bugs and dragonflies

The only heteropteran bug species of the Habitats Directive that occur in Finland is
Aradus angularis. There are practical problemswith the organisation of itsmonitoring
as observation of individuals is laborious. In addition, the shifting of this species from
one forest fire area to another causes problems for the organisation of monitoring.

Dragonflies are not monitored, but their monitoring could be started. It has been
assessed that there is enough information andpractical readiness for themonitoring of
dragonfly species but the division of work and other practical arrangements must be
agreed; the monitoring of the nationally threatened Aeshna viridismust be organised
first. Even the species of least concern in the Habitats Directive are, in some places,
so rare that the monitoring, when necessary, must be targeted at the known localities
of the species of least concern or a sufficient sampling of these localities. Meanwhile,
information on the new localities of the species must be collected and consideration
given to their inclusion in themonitoring. If the actualmonitoring of the least concern
species (particularly Leucorrhinia albifrons and Leucorrhinia caudalis) is not considered
necessary, the information obtained in connection with other activities must at least
be gathered in one database, such as the EnvironmentalAdministration’s threatened
species database.

Vascular plants

As regards the 31 vascular plants of the Habitats Directive that occur in Finland, 12
species are already being monitored and there is a good readiness to start the moni-
toring of 16 other species. However, the habitats of the species that are already being
monitored have been insufficiently monitored so far. The starting of the monitoring
of Trisetum subalpestre and Sorbus meinichii is problematic because of the imprecise or
insufficient information on these species. It is not reasonable to start the monitoring
of Hippuris tetraphylla before the taxonomic problems are solved.

A draft monitoring programme or corresponding monitoring instructions have
been drawn up for 18 species. However, not all monitoring programmes have yet
selected their target objects or the monitoring methods that best suit the sites. The
aim is to draw up or update the monitoring programmes in 2007–2008, when more
detailed instructions can be given concerning the collection of information for the
next reporting period. Themonitoring programme is drawn up by a national quarter
responsible for the species concerned.
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Mosses

Although there is no comprehensive monitoring for the 13 mosses of the Habitats
Directive that occur in Finland, the state of the sites ofmany species iswell known and
some sites have even beenmonitored. The species are relativelywell known and there
is readiness for the start of the monitoring for all these species. Whenever possible,
the aim is to combine the monitoring of mosses with the monitoring of the quality of
their habitats. It is also necessary to conduct population monitoring. It is necessary
to use bryologists when implementing the monitoring and planning the protection
measures. The instructions drawn up by Sweden for the inventories of the mosses
included in theHabitats Directive should be utilised in themonitoring planning. The
drawing up of the species-specificmonitoring programmeswill be started in the next
reporting period (2007–2012) dealing with the Habitats Directive.

AnnexV species (animal and plant species of Community
interest whose taking in the wild and exploitation
may be subject to management measures)

Of the species listed in Annex V to the Habitats Directive, there are 18 species and 3
genera occurring in Finland. As regards the species hunted, captured or collected in
Finland, the existing monitoring programmes or the monitoring programmes that
are under development cover them rather well. Only polecat,Mustela putorius is ex-
cluded, as there is no propermethod for itsmonitoring.At least gathering of available
observations must be organised.

The Sphagnum species and theCladonia species are also excluded from themonitor-
ing. The monitoring needs and methods – dealing with the Habitats Directive – for
the Sphagnum and Cladonia species are still unclear. In any case, the monitoring of
those Sphagnum species that are classified as threatened must be arranged as there
are also national obligations for that.

Themonitoring obligation of theHabitatsDirective is unclearwhen it comes to spe-
cies whose taking in the wild and exploitation does not take place in Finland (ringed
seal, Phoca hispida botnica; common frog, Rana temporaria; pearl mussel,Margaritifera
margaritifera;Hirudo medicinalis; Leucobryum glaucum; and the Lycopodium species). As
the ringed seal and the pearl mussel also belong to Annex II and must be monitored
on those grounds, it is solely the monitoring obligations regarding Rana temporaria,
Hirudo medicinalis, Leucobryum glaucum and the Lycopodium species that are unclear.

The Birds Directive

The BirdsDirective protects birds on three levels. TheDirective gives a general obliga-
tion to conserve wild birds. The Directive also conserves the habitats of some species
by means of sanctuaries (the Natura 2000 areas based on the Birds Directive), and
regulates the hunting and trade of some species.Monitoring information is needed in
order to implement protection objectives and to make protection measures success-
ful, although the Birds Directive does not give as direct obligations for that as does
the Habitats Directive. So far, the EU has not required the Member States’ reports
to contain species-specific information, but the changing of the reporting contents
and the organisation of monitoring are currently being considered. Consequently, it
is possible that the EU will request more detailed information on the bird popula-
tion levels and the changes thereof. The possible new monitoring obligations of the
Birds Directive will be taken into account in Finland in the development work of the
national bird monitoring system.
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The current bird monitoring programmes give adequate information on the com-
mon Finnish bird species. Their continuity must be ensured and it must be examined
whether the utilisation of monitoring information and information management, for
example, can be further improved. Special attention must be drawn to the nation-
ally threatened species, their conservation and management measures. The current
monitoring programmes cover 75% (24 species) of the threatened species. Of the near
threatened species, 60% (22 species) are monitored. Apart from five species, it is pos-
sible to arrange the monitoring of the other threatened and near threatened species;
the organisation ofmonitoring is problematic forNyctea scandiaca,Eremophila alpestris,
Anser fabalis, Coccothraustes coccothraustes and Limicola falcinellus.

Of the one hundred Birds Directive species that occur in Finland – for the conser-
vation of which Natura 2000 areas have been established (Annex I and migratory
birds) – 70 species are monitored by means of the programmes mentioned above.
The remaining 30 species are either left outside monitoring or the information ac-
crued is too scarce to be used for the assessment of the changes. Of the 30 species that
are left outside the monitoring programmes, the monitoring of 24 species could be
started as soon as the division of work is agreed. The organisation of the monitoring
of six species is difficult because of their habits or habitats, or because they are few in
number. There are no existing cost–effectivemethods for thismonitoring. The current
monitoring programmes cover the majority of the species that are administratively
classified as species of highest importance.Calidris temminckii, Sterna albifrons,Aythya
marila and Sylvia nisoria are excluded, and the organisation of their monitoring is the
most urgent, pursuant to the administrative criteria. Monitoring of the avifauna of
the Natura 2000 areas will be based on the national monitoring programs, that will
be improved if necessary. No separate program is needed.
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3 The connections between
the monitoring of habitat types
and species

When planning monitoring, it is reasonable to study the connections between the
conservation and monitoring of habitat types and species. Fieldwork resources can
be saved when the monitoring of habitat types and species are located in the same
sites and the needs of both habitat types and species are given attention in monitor-
ing implementation. In addition, the monitoring results become more useful as it is
possible to discover the reasons for the changes detected by means of simultaneous
examination of the habitat types and species that are in close ecological interaction
with each other.

As regards the monitoring of habitat types, the most useful species are those that
are strictly committed to a certain habitat that corresponds to a habitat type belong-
ing to the Habitats Directive. In this case, the habitat requirements of species often
correspond to the important structural features of the habitat type, and the restora-
tion of these structural features promotes the favourable conservation status of both
the habitat type and the species. These species can be used as indicators as part of
the monitoring of the conservation status of the habitat type. However, whether it
is more reasonable to directly monitor certain structural features of a habitat type
than to aim to obtain information on these structural features via species must be
considered by habitat type. The best practicewould be tomonitor themost important
structural features of a habitat type and utilise the results from species monitoring as
complementary information.

In order to save resources in the monitoring of habitat types, it is reasonable to
favour the species that are monitored in any case, such as the many species of the
Habitats Directive and the Birds Directive. At least some Directive species occur
in most Directive habitat types. The majority of these species occur in aquatic and
wetland types, where there are abundant species of the Birds Directive. In addition,
there are a large number of plant and insect species living in the forest habitat types,
alkaline fens and calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation that are
included in the Habitats Directive. Clearly the smallest number of Directive species
live in grassland habitat types (except the species of the coastal meadows of the
Bothnian Bay), as not many boreal meadow species are included in the Annexes to
the Directives.

However, it is not possible to discover the connections between the monitoring of
habitat types and species solely by observing theDirective species because this rather
limited species group is not ideal for an assessment of the state of biodiversity in Fin-
land. Consequently, it is also important to study thenationally threatened species, of
which it is possible to findmore species that are committed to certainDirective habitat
types. The nationally near threatened and the regionally threatened speciesmay be
evenmore useful inmonitoring as they havemore localities. In thatway,when select-
ing the localities to be monitored, it is possible to also take account of factors dealing
with habitat types. In addition, the effect of random factors on the species population



417Suomen ympäristö 14 | 2008

is smaller. For example, there are an abundant number of threatened species living in
the grasslands, the forest habitat types, the types of coastal sandy shores and the types
with nutrient–rich bedrock (such as calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation,
and alkaline fens). These habitat types are listed in the Habitats Directive.

In many development proposals for the monitoring of habitat types, it has been
suggested that the monitoring of certain species groups is utilised as part of the
monitoring of a habitat type. As regards the monitoring of some habitat types, it has
even been proposed that theirmonitoring is chiefly implemented – at least in the early
stages – via the monitoring of threatened and other species (calcareous rocky slopes
with chasmophytic vegetation, Boreal Baltic islets and small islands as well as alpine rivers
and their ligneous vegetation with Myricaria Germanica and calcareous fens with Cladium
mariscus and species of the Caricion davallianae; the last two habitat types are chiefly
defined on the basis of their species).

In order to be able to utilise the results from the species monitoring in themonitor-
ing of habitat types, the collecting of habitat informationmust bemademore uniform
and more instructions must be given. As regards the species under observation, it
should always be determined whether the habitat corresponds to some habitat type
belonging to the Habitats Directive. In addition, the species that are able to function
as indicators for certain habitat types should be separately defined. Information on
those structural features of localities that are essential for the preservation of both
the species and the habitat type should also be collected in connection with species
monitoring.

In species-oriented examination, the monitoring information on the habitat type
can be utilised in explaining the changes detected in the species concerned. In some
cases, consideration must also be given to whether the observations on the develop-
ment of the habitat of a species can be used as an indirect means of monitoring the
species concerned. TheAnnexes to the Habitats Directive contain some species (such
as the beetles living inwestern Taïga forests, which are threatened in Finland) that are
difficult to monitor directly as the search for the individuals destroys the decaying
wood that functions as their habitat.

In the reporting dealingwith theHabitats Directive, the aim is to study the ecologi-
cal connections between the species and the habitat types, and to define – pursuant to
the EU’s reporting guidelines – the typical species of a habitat type that only thrive
in the localities that are in a good state. Correspondingly, the state of the habitats of
the Directive species must also be reported on. However, there are no good indicator
species to be found for all habitat types. Likewise, the conservation status of some
species cannot be sufficiently explained by the detectable changes taking place in their
habitats. In any event, the close connection between themonitoring of the species and
the habitat types is often useful.
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4 Information management

4.1

Current information management systems
The Natura 2000 database has information on the Natura 2000 areas and their con-
servation grounds. This database has been planned to serve in the selection of areas
for the Natura 2000 network and it is not suitable for the saving of monitoring infor-
mation. This database contains little information on each Directive habitat type and
species for the monitoring needs. Besides, there may be several different localities of
the same habitat type or species in aNatura 2000 area, and these pieces of information
cannot be separated from each other in this database. The same database software is
used in all EU Member States and national changes cannot be made.

The Finnish Forest and Park Service (hereafter Metsähallitus) has a GIS system
that is used for collecting information on state–owned nature reserves as well as for
the management of these reserves. From the perspective of the Habitats Directive,
useful inventory information on habitat types can be saved in this system. The GIS
system also contains inventory information on privately–owned conservation areas.
An information management system for nature conservation areas has started to be
developed on the basis of this system. The new informationmanagement systemwill
be common to the whole nature conservation administration.

The Finnish Environment Institute (SYKE) and the Regional Environment Centres
maintain an information management system on the habitat type localities that are
conserved under Section 29 of the Nature Conservation Act. In addition, some of
SYKE’s inventory projects have their own databases on nationally valuable habitat
types (such as the rocky habitats that are ranked as valuable for nature and landscape
conservation). Furthermore, the Environmental Administration has registers and
information management systems dealing with the monitoring of waterbodies. The
Finnish Forest Research Institute, the Forestry Development Centre Tapio and the
Forestry Centres have, for their part, their own information management systems
dealing with the state of forests.

Of the above–mentioned systems, the Metsähallitus information management
system and the Natura 2000 database are the only ones from which information on
the habitat types included in theHabitats Directive can be directly obtained. It would
be much easier to use the existing information management systems for the needs of
theHabitats Directive if the possible correspondence between themonitoring objects
and the habitat types included in the Habitats Directive were examined and coded
in the information management systems.

The institutes etc. responsible for species monitoring usually possess information
that accrues from monitoring. There are many means of storing information. Today,
there is usually some electronic information saving and management system that is
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suitable for the monitoring. In the threatened species database maintained by SYKE
and, in restricted use by the nature conservation administration (SYKE,Ministry of the
Environment, the Regional Environment Centres, Metsähallitus), the aim is to gather
information on the nationally and regionally threatened plant and animal species,
the species included in theHabitats and Birds Directives, and some other species that
aremonitored by the EnvironmentalAdministration. This database is suitable for the
management of the information on the observation sites and localities.

The aim must be that all information on the Directive species will be gathered in
some database maintained by the authorities. If, due to other operations, it is not
convenient to gather the information elsewhere, it must be collected in the threatened
species database. This database is already sufficient – or, at least, will be after some
minor changes – to function in the management of the monitoring information on
several species in caseswheremonitoring is targeted at localities. However, this data-
base is insufficient for the informationmanagement of actual populationmonitoring;
for that, there must be a separate system or means of information saving.

As regards the species groups that occur in Finland and are listed in the Annexes
to theHabitats Directive, the observation information on vascular plants, mosses and
beetles has already been rather comprehensively gathered in the threatened species
database. There is also information on somedragonfly species listed in theDirective in
this database, but the researchers and enthusiasts have themajority of the information
on themost common species. There are a large number of enthusiasts and researchers
on butterflies and moths, and, consequently, a lot of information on butterflies and
moths that has not been gathered in a single system. The aim is to gather, as com-
prehensively as possible, the observations on at least the nationally most threatened
Directive species in the Environmental Administration’s database.

The information management systems of the Finnish Museum of Natural History
of the University of Helsinki contain the most comprehensive information on mol-
luscs. It is currently being planned that the information on the Directive species be
made available for the use of the environmental authorities. Also, the information
accrued from the observation inquiries on amphibians and reptiles has been gathered
in the Finnish Museum of Natural History. The database concerned is only available
for the use of the researcher or researchers concerned, as are the other files possessed
by this museum. The Finnish Game and Fisheries Research Institute maintains in-
formation management systems on fish and game species and their monitoring. The
information on othermammal species is scattered around various quarters:Metsähal-
litus, the Environmental Administration, the Forestry Centres, the Finnish Museum
of Natural History, the Finnish Forest Research Institute, voluntary organisations
and enthusiasts.

4.2

The necessary new systems
The EU produced a new information management system for the 2007 reporting
dealing with the Habitats Directive which is a part of the European information and
observation network (Eionet). In this informationmanagement system, eachMember
State have saved its reports in its own language. A separate form has been filled in
for each Directive habitat type and species, where an assessment of the conservation
status has been notified. At the national level, it has been necessary to gather the
background material and explanations elsewhere.

When new programmes for the monitoring of habitat types are established for the
needs of theHabitats Directive, the saving of the informationmust also be organised.
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It will be necessary to create several systems tailored by habitat type or by habitat
types group, because the information collected on different habitat types varies con-
siderably. These national systems must serve also needs that come from the EU.

The extent towhich the informationmanagement of the current speciesmonitoring
programmes is suitable for the needs of the Habitats Directive probably varies. The
needs dealing with the information management of new monitoring programmes
have not yet been considered in detail. There is a risk that separate, incompatible and
poorly available solutions will be created unless the rules and practices are agreed
upon. Even the Environmental Administration does not have a proper, uniform tool
for the informationmanagement of all current programmes or programmes that will
be soon launched for the monitoring of Directive species.
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5 Division of monitoring
responsibility

For the purpose of further discussion, preliminary proposals have been drawn up
regarding the division ofmonitoring responsibility. The division ofwork between the
participant responsible for the monitoring and the other participants must be clear
and publicly known. The monitoring information must be gathered and saved so
that it is available to all major institutes and participants, and the monitoring results
must be regularly reported.

The proposals concerning the leadership responsibility for the new species–moni-
toring programmes that dealwith theHabitats Directive are based on previousmoni-
toring programmes, expertise and the administrative division of responsibility. Sev-
eral State institutions, regional actors and enthusiasts’ organisations are responsible
for the existing species monitoring programmes. It is typical of the existing species
monitoring programmes that they are implemented as a cooperative of various ac-
tors and that a significant share of the fieldwork is carried out by volunteers (such as
nature enthusiasts, hunters and researchers).

As for the habitat types, the proposals tend to be based on the current situation
regarding the production of habitat type information, as well as on those monitoring
needs – based on grounds other than theHabitats Directive – that have a clear synergy
with the Habitats Directive (such as waterbody monitoring conducted according to
theWater FrameworkDirective; themonitoring of the effects of the agri-environmen-
tal support; and themonitoring of forests, including themonitoring of the habitats of
special importance in the ForestAct). The current situation has been gradually shaped
without sufficient coordination across the administrative boundaries. Consequently, it
is not necessarily the bestmodel for the development of futuremonitoring. However,
the current situation showswhich actors should be included in the practical planning
of the monitoring of the habitat types that belong to the Habitats Directive.

Below, the monitoring responsibilities are studied by administrative sector, al-
though there are many joint projects. In practice, there is also a considerable need for
a new kind of cooperation across the administrative boundaries. This particularly
concerns the monitoring of semi-natural grasslands, small waterbodies and rare
forest habitat types. The monitoring resources are not examined in this publication.
However, the Environmental Administration in particular will be given so much
responsibility for the new monitoring programmes that there is a significant need
for increased resources.

The administrative sector
of the Ministry of the Environment

The Ministry of the Environment (together with the Ministry of Agriculture and
Forestry) is responsible for the highest-level guidance and supervision of the moni-
toring and reporting based on the Habitats Directive. It is also responsible for the
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international cooperation dealingwithmonitoring in, for example, the EU’s Habitats
Committee. The responsibility for the national coordination concerning the report-
ing and monitoring functions and the development of the information management
systems for these functions is given to the Finnish Environment Institute (SYKE)
(partly together with Metsähallitus).

Themainmonitoring responsibility for themajority of habitat types – aswell as for
the majority of species that are not yet monitored – will probably be left to the Envi-
ronmental Administration. The monitoring, inventorying and other means of infor-
mation collection concerning habitat types and species – forwhich the Environmental
Administration has the main responsibility – would be, in practice, answered by the
Metsähallitus Natural Heritage Services and the Regional Environment Centres.
The Ministry of the Environment has already given Metsähallitus the responsibility
for the national monitoring of 23 species included in the Habitats Directive. It would
also be reasonable to give Metsähallitus the special responsibility for the monitoring
of the habitat types located in the alpine area. The cooperation between the Envi-
ronmental Administration and the enthusiasts’ organisations, scientific associations
and others conducting voluntary work is important in species monitoring. It must
be possible to focus on maintaining this cooperation in the future.

SYKE has carried out prioritisation negotiations on species conservation and spe-
cies management with regional actors. Monitoring has also been discussed in these
negotiations. The primary objective has often been the conducting of inventories and
information saving. Consequently, actual practical monitoring measures have rarely
been dealt with. The negotiations havemainly concerned vascular plants, but the aim
is to have corresponding discussions on the monitoring of mosses and invertebrates.
The Directive species are also dealt with. The monitoring responsibilities for verte-
brates – other than those that are hunted or fished – have, to a great extent, not yet
been agreed on. The organisation of the monitoring programmes requires coopera-
tion between SYKE, the Regional Environment Centres, Metsähallitus, the Finnish
Museum of Natural History and other organisations. It is also possible to utilise the
expertise of the threatened species working groups in the planning of monitoring
programmes and the assessment of monitoring results. There are currently 17 such
working groups, all working under the Ministry of the Environment.

Among the habitat types groups of the Habitats Directive for which the Environ-
mental Administration could bear the main responsibility could be coastal habitat
types, mires, rocky habitat types and alpine habitat types, as well as marine and
freshwater habitat types. There is a need for organising completely newmonitoring
programmes as well as for occasional organisation of inventories and other means of
information collection. In the monitoring of aquatic habitat types however, the main
focus is on the development of the existing monitoring programmes. The Environ-
mentalAdministration also collects species information (the threatened species, some
of the species of the Habitats Directive, the birds living in bird sanctuaries) that can
be utilised in the assessment of the conservation status of the habitat types.

It is reasonable to separately deal with the waterbody monitoring programmes
conducted by the Environmental Administration, as the responsibility for water-
body monitoring and nature conservation are borne by different parts of the or-
ganisations. National and regionalwaterbodymonitoring programmes already exist.
Consequently, the starting point for waterbody monitoring is better than for many
terrestrial habitat types. However, the current monitoring programmes do not cover
the needs of the Habitats Directive. It would be reasonable to organise, as far as pos-
sible, the monitoring of the underwater marine and freshwater habitat types that are
listed in the Habitats Directive simultaneously with the development of the water-
bodymonitoring programmes that are conducted according to theWater Framework
Directive, and the national waterbody monitoring programmes.
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The administrative sector of the Ministry of Agriculture
and Forestry

The FinnishGame and Fisheries Research Institute is responsible for themonitoring
of game mammals and commercial fish species. The Institute monitors almost half
of the mammal species that occur in Finland and are listed in the Habitats Directive.
Among the fish species, salmon and vendace have their ownmonitoring programmes.
Monitoring programmes are being planned on the basis of the fish stocks register for
other fish species and crayfish. The Finnish Game and Fisheries Research Institute
implements game monitoring in cooperation with the game management districts
and associations. In addition to the information on fish obtained from the Institute,
information is also received from the Employment and Economic Development Cen-
tres (TECentres). The speciesmonitoring programmes (such as the archipelago birds,
grey seal, salmon species) conducted by the Finnish Game and Fisheries Research
Institute can, for their part, be used as indicators for the state of certain Directive
habitat types. The same applies to the monitoring of the state of reindeer pastures
(see further down).

Themain responsibility for themonitoring of foresthabitat types and semi-natural
grasslands would be suitable for the Ministry of Agriculture and Forestry. Various
types of forest monitoring are already being carried out, but the current monitor-
ing only partly covers the needs of the Habitats Directive and those of the national
biodiversity monitoring. The monitoring of semi-natural grasslands has, so far, been
scattered. It has been conducted in various kinds of fixed-term projects.

In the national forest inventory, The Finnish Forest Research Institute produces
general information on the state of the forests andmires and the changes taking place
therein. It would be necessary to producemore specific information on certain habitat
types (western Taïga forests; natural forests of primary succession stages of landupheaval
coast; herb-rich forests; coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers; alkaline
fens; bog woodland; small waterbodies with their immediate surroundings) for the
needs of theHabitats Directive and the national biodiversitymonitoring. Some of the
previously-mentioned habitat types correspond to the habitats of special importance
in the Forest Act. There are also some rare types among the forest habitat types of
the Habitats Directive on which the current monitoring does not produce any infor-
mation. It may be reasonable for the Environmental Administration to participate
in the monitoring of these rare types (such as Fennoscandian hemiboreal natural old
broad-leaved deciduous forests (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) rich in epiphytes;
Fennoscandian deciduous swamp woods; alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

The Finnish Forest Research Institute also produces information on the effect of
reindeer herding on the alpine habitat types. This monitoring – together with the
monitoring programme conducted by the Finnish Game and Fisheries Research
Institute on the state of reindeer pastures – produces useful information from the
perspective of the Habitats Directive, particularly as the monitoring programmes
are still slightly developed.

The role of the Finnish Forest Research Institute has been rather small in species
monitoring. The Finnish Forest Research Institute possesses Finland’s most compre-
hensive observation archives on smallmammals, including the northern birchmouse,
which belongs to the Habitats Directive. The gathering of observation information
on the northern birch mouse in the future must be agreed on; it must be gathered
either in connection with the gathering of information on other small mammals or
separately, just for this species. The Finnish Forest Research Institute has also been
responsible for the monitoring of teesdale violet.
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The Forestry Development Centre Tapio and the Forestry Centres gather local-
ity information on the habitats of special importance in the Forest Act. This kind of
information could be used in the monitoring of alkaline fens, bog woodland, herb-rich
forests and small waterbodies as long as the information is uniformly collected and
the locality information is also available for the reporting concerning the ranges of
the habitat types. Also, as regards the state of certain habitat types that need man-
agement, it would be natural for the Forestry Development Centre Tapio and the
Forestry Centres to produce information on these habitat types (coniferous forests on,
or connected to, glaciofluvial eskers; herb-rich forests) for the reporting dealing with the
Habitats Directive.

The monitoring of semi-natural grasslands has not been permanently organised
in Finland. It would be necessary to plan the monitoring as a whole, where both the
national and the EU’s needs are taken into account. The semi-natural grasslands
are chiefly managed by means of the special measures included in the agri-envi-
ronmental support scheme. In that way the monitoring of the conservation status
of the semi-natural grasslands that are included in the Habitats Directive is closely
connected to the monitoring of the effectiveness of the measures taken by means of
the agri-environmental support. It is proposed that the main responsibility for this
monitoring task will be taken by the administrative sector of theMinistry ofAgricul-
ture and Forestry. However, the cooperationwith the EnvironmentalAdministration
should be close as the Regional Environment Centres, for example, are practical actors
in the inventories of semi–natural grasslands and in the assessment of their manage-
ment needs and have plenty of expertise in this area.

Other administrative sectors

The FinnishMuseumofNatural History of theUniversity ofHelsinki has a central
position in the monitoring and monitoring development of birds as well as some
mammals, amphibians, reptiles and molluscs that belong to the Habitats Directive.
Most of themonitoringmaterial is obtained from nature enthusiasts and ringers. The
Kastikka databasemaintained by the BotanicalMuseum contains geographical infor-
mation on all wild vascular plant species. The Botanical Museum also has expertise
and material on other species groups. The same applies to the regional museums of
natural history and biology. The Finnish Museum of Natural History is a central
actor in the planning and, to some extent, implementation of species protection and
monitoring. For that part, the division of work between the museum and the Envi-
ronmental Administration has not yet been agreed on.

The bird information gathered by the Finnish Museum of Natural History could
also be utilised in the assessment of the conservation status of some fifteen coastal,
freshwater, mire, alpine and forest habitat types. Several other quarters, such asMet-
sähallitus, SYKE, the Regional Environment Centres, the Finnish Game and Fisheries
Research Institute and BirdLife Finland, also have birdmonitoring. In order to be able
to effectively use this information for the assessment and reporting of the conserva-
tion status of the habitat types included in the Habitats Directive, the responsibility
for information gathering and analysis should be agreed on.

It is necessary to obtain the soil and bedrock survey information produced by the
Geological Survey of Finland on those marine, coastal and rocky habitat types that
are committed to geological formations and certain rock types. It would also be nec-
essary to monitor the amount of quarrying that concerns the previously-mentioned
habitat types and the amount of extraction of earth material, as well as the location
of extraction sites, more precisely so that the pressures encountered by the habitat
types could be assessed.
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The Finnish Institute of Marine Research produces information mainly on the
open seas and deep basins of the Baltic Sea. The majority of the marine habitat types
included in the Habitats Directive are located in shallowwaters, for which the water
monitoring conducted by the Environmental Administration is a more significant
information source. However, the information produced by the Finnish Institute of
Marine Research can be used as background material on the state of the Baltic Sea
and to complement information on, for example, sandbanks which are slightly covered
by sea water all the time; and reefs.

The Government of Åland
The Ministry of the Environment is responsible for Finland’s reporting to the EU on
theHabitats Directive, and the information on theÅland Islands is included as part of
the boreal reports. The regional government is responsible for the monitoring of the
species and habitat types that exist in its area. TheHabitats Directive species Coronella
austriaca, Sorbus meinichii and Liparis loeselii are only established on theÅland Islands,
not elsewhere in Finland. In addition, there are 23 Directive species that appear on
the Åland Islands and elsewhere in Finland.

The following habitat types are significant on the Åland Islands: semi–natural dry
grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia) (* important
orchid sites);Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks; calcareous fens with Cladium
mariscus and species of the Caricion davallianae; and Fennoscandian wooded meadows.
Furthermore, some ten other habitat types have an abundant number of localities or
particularly representative localities on theÅland Islands (such as reefs; European dry
heaths; alkaline fens; Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests
(Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) rich in epiphytes). There are no habitat types
of the Habitats Directive that only occur on the Åland Islands and not elsewhere in
Finland.

NGOs and enthusiasts
The most significant voluntary organisations operating in species monitoring that
refers to the Habitats Directive areWWF Finland and the Finnish Lepidopterists’ So-
ciety. They produce monitoring information, or survey and background information
that supports the monitoring, on a few Directive species. The monitoring that was
started by the WWF’s species working groups has chiefly been transferred to Met-
sähallitus. The significant actor in the monitoring dealing with the Birds Directive is
BirdLife Finland, themembers ofwhich participate inmanymonitoring programmes
headed by other organisations. Furthermore, BirdLife Finland takes care of themoni-
toring of bird migration and the Surveillance of rare and threatened bird species.

Similar help from voluntary work cannot really be expected in the observation of
habitat types, but the species information collected by the enthusiasts could be utilised
as part of the assessment of the conservation status of certain habitat types. Among
these habitat types arewetlands,mires andwestern Taïga forests, as birds can be used
as one factor in the monitoring of their state. Correspondingly, the insect species,
for their part, can describe the state of the habitat type in, for example, semi-natural
grasslands as well as in open, sandy habitat types.
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6 Further measures

It is necessary to start themonitoring organisation as soon as themajority of themeas-
ures required by the second reporting dealing with the Habitats Directive have been
completed in Finland. The compilation of the Member States’ reports to be prepared
by the Commission will be completed in mid-2009.

The reporting dealing with the Habitats Directive is repeated every six years, and
the third reporting will take place in 2013. The contents of the reporting to be con-
ducted in 2013 have not yet been decided on, but the EUmay require that by then the
Member States will have improved the standard of information on the most poorly
known habitat types and species, that the organisation of monitoring programmes
will have been agreed upon, and at least some of the new monitoring programmes
that are considered necessary will have been started. In some respects, it may be nec-
essary to revise the order of urgency of the monitoring presented in this publication
on the basis of possible requirements later set by the Commission.

The Ministry of the Environment was responsible for the reporting dealing with
the Habitats Directive, but when producing the information needed for the report-
ing, the information collected outside the Environmental Administration must also
be utilised. For the 2007 reporting, the Ministry of the Environment formed a joint
working groupwith the followingmembers: theMinistry ofAgriculture and Forestry,
Metsähallitus, the Finnish Forest Research Institute, the ForestryDevelopment Centre
Tapio, the Geological Survey of Finland, the Finnish Institute of Marine Research,
the Finnish Game and Fisheries Research Institute, the Finnish Museum of Natural
History, SYKE, and the North Ostrobothnia Regional Environment Centre as a rep-
resentative of the Regional Environment Centres. The main task of this group was to
coordinate the reporting dealing with the Habitats Directive.A similar kind of group
would provide an opportunity for its members to discuss future reporting periods
and the division of responsibility for themonitoring programmes thatwill be needed
for the coming reporting periods.

The objective must be that Finland has a feasible action plan for the monitoring
of the habitat types and species that exist in Finland and are listed in the Habitats
Directive before the 2013 reporting. Another objective is that at least the monitor-
ing programmes of the most important monitoring species and some habitat types
monitoring programmeswill have been started and the knowledge about deficiently
known species and habitat types will have been improved.
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