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Mikä on luontotyyppi ?

• Luonnon monimuotoisuuden 3 tasoa: I Luontotyyppi, II Lajit ja III Geenit

• Luontotyyppi on ”rajattavissa oleva maa- tai vesialue, jolla vallitsevat samankaltaiset 

ympäristötekijät ja eliöstö, ja joka eroaa näiden ominaisuuksien perusteella muista 

luontotyypeistä”

• Luontotyyppiä määrittäviä ympäristötekijöitä ovat mm. maaperä- ja ilmastotekijät sekä 

topografia (pinnanmuodot) ja hydrologia (vesitalous). Eliöstön ominaisuuksia ovat 

eliöyhteisön lajikoostumus ja rakenne.

• Luontotyypille rinnakkaisia termejä ovat elinympäristö, habitaatti ja biotooppi (-tyypit).     

IUCN käyttää luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnista käsitettä Red List of Ecosystems, ja 

siinä tarkoitettu ekosysteemi rinnastuu myös luontotyyppiin

• Käsitettä luontotyyppi käytetään esim. EU:n luontodirektiivin liitteen I (92/43/ETY) ja 

luonnonsuojelulain (1096/1996) suojeltavista tyypeistä. 

• Luontotyypit muodostavat keskenään myös yhdistymiä (esim suoyhdistymä aapasuot) ja eri-

ikäisten kehitysvaiheiden sukkessiosarjoja (esim maankohoamisrannikon metsät ja suot)
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Miksi luontotyyppejä tulee suojella ?

• Luontotyypit on monimuotoisuuden kattavin taso - luontotyyppien suojelulla turvataan useita, 

osin toisistaan riippuvaisia saman elinympäristön eliölajeja kestävästi

• Lajien uhanalaisuudenkin tärkein syy on niiden elinympäristöjen heikkeneminen

• Luontotyyppien suojelulla turvataan parhaiten Suomen luonnon alueellista ja ekologista 

vaihtelua, luontokohteiden kytkeytyvyyttä ja luonnon kestävyyttä muuttuvissa oloissa

• Luonnonsuojelulaki on historiallisesti painottanut lajisuojelua, kun monimuotoisuuden uhkat 

kohdistuivat aiemmin nykyistä enemmän lajiyksilöihin (häirintä, vaino, metsästys jne.)

• EU:n luontodirektiivissä (92/43/ETY) omat liitteet luontotyypeille ja lajeille; molemmat tarpeen 

suojelun perusteena, seurannan kohteina ja biodiversiteetin tason mittareina

• Tavoitteena on, että luontodirektiivin luontotyyppien suojelutaso on suotuisa (raportointi)

• luontotyypin luontainen levinneisyys ja kokonaisala säilyvät tai laajenevat

• luontotyypin pitkän aikavälisen säilymisen edellyttämä rakenne ja toiminta säilyvät sekä

• luontotyypille luonteenomaisten eliölajien suojelutaso on suotuisa
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Luontotyyppisuojelun kehittyminen

• Luonnonsuojelusuunnittelu on painottanut Suomessa perinteisesti elinympäristöjen suojelua. 

Suomessa on 6 valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa:

• Soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat (1980-luku)

• Avainbiotoopit ja lakisääteinen suojelu: Luontodirektiivi, LSL ja Metsälaki (1990-luku)

• Suomessa 68 luontodirektiivin luontotyyppiä, joista 22 ensisijaisesti suojeltavia. Jos seurannan 

pohjalta luontotyypin suojelutaso ei ole suotuisa, YM:n on ryhdyttävä toimenpiteisiin suotuisan 

suojelutason saavuttamiseksi (LSA 160/1997, 2 §)

• LSL 29 §:n luontotyyppejä 9 kpl; niitä rajattu suojeltaviksi n. 1 200 kohdetta (n. 2 200 ha)

• Metsälain 10 §:n 11 luontotyyppiä; joita tunnistettu metsälakikohteiksi n. 73 000 ha

• Lakikohteiden vaikuttavuutta luontotyyppien suojelussa heikentävät tiukat määritelmät sekä 

luonnontilaisuuden ja pienialaisuuden vaatimukset

• Valtioneuvosto ja ympäristöhallinto ovat käynnistäneet myös erilaisia toimintaohjelmia 

luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi luontotyyppitasolla: METSO, Helmi -ohjelmat

• Tavoitteena elinympäristöjen tilan parantaminen, luontotyyppien suojelu ja hoito (2000-luku)
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Luontotyyppien uhanalaisuusarviointi

• Ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2008 (esiselvitys 2003 alkaen)

• Käytössä tuolloin kansallinen menetelmä: määrän ja laadun kehitys

• Laaja asiantuntijoukko jakaantuneena 8 asiantuntijaryhmään; yhteistyö laitosten välillä

• Lajien uhanalaisuutta arvioitu jo viidesti (1986, 1990, 2001, 2010 ja 2019) 

asiantuntijaryhmissä

• Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole toistaiseksi otettu kunnolla huomioon lainsäädännössä

• Metsälaki (1093/1996, muutos 20.12.2013/1085) ja YSL 13 § (527/2014)

• Luontotyyppien suojelutaso heikkenee ja niiden suojelu- sekä hoitotarve kasvavat yhä 

• Toinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi 2016-2018 sekä luontodirektiivin raportointi 2019  

toivat esiin luontotyyppien tilan heikentymisen ja tarpeen ottaa ne paremmin huomioon 

kaikessa alueiden ja luonnonvarojen käytössä sekä lainsäädännössä !

• Luontodirektiivin luontotyypeistä vain 15 %:lla (10 luontotyyppiä) suotuisa suojelutaso 2019 
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