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Arvioituja luontotyyppejä 
388

• Etelä-Suomessa 317
• Pohjois-Suomessa 253

Uhanalaisuusarvioitujen luontotyyppien 
määrä 2018
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Uhanalaisuusarvioitujen luontotyyppien 
lukumäärä 2018 (kpl)

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 -julkaisut
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161233 ja http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161234

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161233
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161234


Uhanalaisuusluokkien osuudet 
luontotyyppien lukumääristä

● Koko maassa 48 %: 186 kpl

● Etelä-Suomessa 59 %: 186 kpl

● Pohjois-Suomessa 32 %: 81 kpl

● Koko maa:

• 57 äärimmäisen uhanalaista 
(CR) tyyppiä

• 52 erittäin uhanalaista (EN)

• 77 vaarantunutta (VU)
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Uhanalaisten (VU, EN ja CR) osuudet:



Uhanalaisuusluokkaosuudet 
luontotyyppien pääryhmissä

● Korkeimmat uhanalaisten 
osuudet perinne-
biotoopeissa (100 %) ja 
metsissä (76 %)

● Pienimmät sisävesien    
(20 %), Itämeren (24 %) 
sekä kallioiden ja 
kivikoiden luontotyypeillä 
(25 %)
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Uhanalaisuusarvioinnissa otetaan huomioon sekä 
luontotyypin määrän väheneminen että sen laadun 
heikkeneminen

Uhanalaisten luontotyyppien joukossa monenlaisia tapauksia 
superharvinaisista pienialaisista luontotyypeistä yleisiin ja laaja-
alaisiin

Harvinainen pienialainen:

Kalkkiletto CR

Keskiharvinainen 

pienialainen:

Kostea 

runsasravinteinen 

lehto VU

Yleinen laaja-

alainen:

Varttunut kuivahko 

kangas VU
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Uhanalaistumisen syyt

Metsien uudistamis- ja hoitotoimet

Ojitus

Pellonraivaus

Rakentaminen

Vesien rehevöityminen ja likaantuminen

Vesirakentaminen
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Tulevaisuuden uhkatekijät

Suurimmat erot verrattuna uhanalaistumisen syihin

Ilmastonmuutos

Vieraslajit

Pellonraivaus



Luontotyyppien 
tilan 
kehityssuunnat 
heikkenevät 
edelleen
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● Ensimmäisen arvioinnin 
(2008) jälkeen tehtiin 
toimintasuunnitelma 
luontotyyppien tilan 
parantamiseksi: 50 
toimenpidettä

● Suunta oikea, mutta eivät 
riittäviä kumoamaan 
negatiivista kehitystä



Meriluontotyypeille 
vahvempaa suojaa

Imuruoppaajan jälkeä

Helsingin edustalla

Vedenalaisten luontotyyppien ja muiden 
luontoarvojen huomioiminen Suomen 
rannikolla myönnetyissä vesi- ja 
ympäristöluvissa on ollut erittäin vähäistä 
(SYKEn MERIAVAIN-hanke). Jos vedenalaisen 
luonnon turvana on jatkossakin vesilaki, on 
luvitusta ja valvontaa kehitettävä 
merkittävästi.

Näkinpartaisniityt VU Meriajokasniityt VU

Fladat ja kluuvit VU

Imuruoppaajan jälkeä
Helsingin edustalla

Vedenalaisia 
harjuja

Lähde: 
Geologian 

tutkimuskeskus



Ruoppausilmoitusten 
ja todellisten 
ruoppausten ero  
rannikolla

Natura-alue

Lähteet: 
Maanmittauslaitos, 

Pohjois-Pohjanmaan ELY



Arvokkaimpien 
rannikkoluontotyyppien 
suojelu ja hoito

Nykyisten luonnonsuojelulain 29 §:n luonto-
tyyppien määritelmän laajennus välttämätön

Itämeren rehevöityminen, 
rehevöittävä laskeuma sekä 
vieraslajit lisäävät rantojen 
hoitotarvetta
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Vaaleanvihreä raja = avoin hiekka-alue 1954
Valkoinen piste = rakennus

Kalajoen 
Leton 
hiekkaranta-
ja dyynialue

Lähteet: Maanmittauslaitos 2017, Vanhat painetut 
kartat 2017, Väestörekisterikeskus 2018
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Parempaa turvaa myös 
sisävesi- ja rantaluonto-
tyypeille

Pienvesiä 
suojaavat 
periaatteessa 
vesilaki, metsälaki 
ja ympäristön-
suojelulaki, mutta 
siitä huolimatta 
varsinkin 
virtavesien tila 
edelleen 
heikkenee.

Karttojen lähde: Maanmittauslaitos



Suoluonnon tilan parantaminen vaatii 
monenlaisia toimia
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Uhanalaisimpia alaryhmiä letot ja korvet

© SYKE, 
Maanmittauslaitos



Suoluonnon tilan parantaminen vaatii 
monenlaisia toimia
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Nykyisten LSL 29 §:n tervaleppäkorpien laajennus: Useat harvinaiset 
ja uhanalaiset tervaleppävaltaiset luhta- ja korpityypit jäävät 
rajaamatta suojelluksi luontotyypiksi, koska määritelmä on niin suppea.

Metsälain 10 §:n suojan parantaminen: Ongelmana vaatimukset 
pienialaisuudesta, metsätaloudellisesta vähämerkityksellisyydestä sekä 
selvästi erottuvuudesta.

• Letot 

• Rehevät korvet

• Vähäpuustoiset suot

• Metsäkortekorvet ja muurainkorvet

• Luhdat

Lisäturvan tarve ilmeinen 
myös mm. varpukorvilla ja 
korpirämeillä.
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Suoluonnon tilan parantaminen edellyttää vesitaloudellisten 

kokonaisuuksien turvaamista. 

Tarvitaan uusia keinoja luontotyyppien muodostamien 

laajojen toiminnallisten kokonaisuuksien säilyttämiseksi. 

→ Uhanalaisimpien suoyhdistymien heikentämiskielto 

alueellisella rajauksella (eteläinen Suomi, 

maankohoamisrannikko)?



● Säästetään ekologisesti hyvälaatuiset metsäluontotyyppien 
esiintymät (esim. vanhat runsaslahopuustoiset metsät ja luontaisen häiriön 

tuloksena syntyneet nuoret sukkessiovaiheet)

● Säästetään metsäluontotyyppien ekologisesti tärkeimmät 
rakennepiirteet.

● Säästetään harvinaisimpien ja eniten taantuneiden 
metsäluontotyyppien esiintymät, vaikka niiden laatu olisi 
heikentynyt.
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Luonnontilaisen kaltaista metsää on 
helpompi säästää kuin luoda

Metsäryhmän toimenpide-ehdotuksia 2018:
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Suojaa harvinaisimmille ja eniten taantuneille 
metsäluontotyypeille

Tulvametsät (Etelä-Suomi EN) Harjumetsien valorinteet (Etelä-Suomi EN) Karukkokankaat (EN)



Parempaa suojaa näihin päiviin säilyneille kalkki-
ja serpentiinikallioille sekä vanhoille 
kalkkilouhoksille

19

Kalkkikalliot (NT–EN) Serpentiinikalliot (NT–VU)
Vimpelin Västerbackan
kalkkilouhos (1931)

Museovirasto,
kuvaaja Reino Ala-Kulju



Kaikki kedot, 
niityt, hakamaat ja 
metsälaitumet 
uhanalaisia 
Suomessa

Umpeenkasvu perinteisen 

maankäytön loputtua on 

vakavin uhka mutta myös 

rakentaminen uhkaa 

perinnebiotooppeja

LSL 29 §: Suojelua kaipaavat 
nimenomaan lajirikkaat kedot ja niityt 
(ei niinkään niittyjen kataja).



Suojelu ei riitä – hoitoa tarvitaan



Korkeasta suojeluprosentista huolimatta myös 
tunturiluonto tarvitsee lisäsuojaa
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Tunturikankaat eteläisimmillä 
tuntureilla NT–VU Lapinvuokkokankaat NT–VU

Tunturien rehevät 
lehdot ja niityt LC–VU

Karuimmat 
tunturikoivikot CR

Uhkina mm. ilmastonmuutos, matkailurakentaminen & 
maastoliikenne sekä porojen voimakas laidunnuspaine



Uhanalaisille luontotyypeille tarvitaan 
lakisääteistä suojaa

● Luonnonsuojelulain uudistus on uhanalaisille luontotyypeille 
suuri mahdollisuus

● Monet uhkat kuitenkin liittyvät luonnonvarojen käyttöön ja 
maankäyttöön, joten LSL ei voi yksin ratkaista luontotyyppien 
uhanalaistumista

● Tarvitaan uhanalaisten luontotyyppien huomioonottamista 
muussakin lainsäädännössä



Valokuvat: Jaakko Haapamäki, Markku Heinonen, Marja Hokkanen , Jari Ilmonen, Linda Jokinen, 

Krister Karttunen, Ritva Kemppainen, Hanna Kondelin, Tytti Kontula, Kasper Koskela, Tuomas Lahti, 

Maija Mussaari, Metsähallitus/Luontopalvelut, Petra Pohjola, Katja Raatikainen, Anne Raunio, 

Terhi Ryttäri, Arto Saikkonen, Seppo Tuominen ja Maria Yli-Renko

Kiitos!

24


