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Luontotyyppien uhanalaisuus
2018
• Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin toista kertaa
• tärkeä mittari, kun arvioidaan luonnon monimuotoisuuden tilaa;
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen
2020 mennessä.
• uhanalaisuusluokka perustuu luontotyypin määrän ja laadun
muutoksiin tai sen harvinaisuuteen.
• Arviointikriteerit ja menettelyt Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton
(IUCN).
• Muutokset 50 v. ajanjaksolla ja 250 v. jaksolla
• Arviointiin osallistuu noin 120 ekologian, hydrobiologian,
metsätieteen, geologian, limnologian, maantieteen ja muiden
alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta.
• Luontotyypit on jaettu kahdeksaan pääryhmään: Itämeri, rannikko,
sisävedet, suot, metsät, kalliot, perinnebiotoopit ja tunturit.
Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus, Tytti Kontula ja Anne
Raunio.

Uhanalaisuusluokat luontotyypeille

Akut hotade

nära hotade =
hänsynskrävande

Livskragtig

Uhanalaisuuden arviointikriteerit ja ajanjaksot
Uhanalaisuusluokan määrää
kriteeri, jonka perusteella
häviämisuhka on suurin.
A = Määrän väheneminen
B = Harvinaisuus (+
taantuminen)
C = Abioottisen laadun muutos
D = Bioottisen laadun muutos
E = Kvantitatiivinen analyysi
häviämistodennäköisyydestä
● Menneet 50 vuotta
● Tulevat 50 vuotta
● 50 vuoden jakso, jossa mennyttä
ja tulevaa
● Historiallinen muutos (n. 1750─)

Kriteerien käyttö perinnebiotoopeilla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A= määrä
A1 = määrä lähimenneisyys 50 vuotta (raja 20 % vähenemä 50 v aikana)
A2a = määrä tuleva 50 vuotta
A2b = määrä 50 v vuoden jakso mennyttä ja tulevaa
A3 = määrä historiallinen 1880
B= harvinaisuus
B1 = kaikki esiintymät sisäänsä kätkevän alueen koko (raja <50 000 km2)
B2 = esiintymisruutujen määrä (raja < 50)
B2 a = esiintymisruutujen määrä, jatkuvaa taantumista
B3 = hyvin vähän paikkoja (raja yleensä < 5)
C = abioottinen laatu
CD1 = abiottinen ja bioottinen laatu lähimenneisyys 50 vuotta
CD2a = abioottinen ja bioottinen laatu tuleva 50 vuotta
CD2b = abiottinen ja bioottinen laatu 50 jakso mennyttä ja tulevaa
CD3 = abiottinen ja bioottinen laatu historiallinen 1880
E = häviämiseen johtavien mekanismien yhteisvaikutus (kvantitatiivinen
analyysi häviämisen todennäköisyydestä)

Uutta verrattuna v. 2008 arviointiin
• Uusia luontotyyppejä: Itämeren vedenalaisia
luontotyyppejä, vesiputouksia, meanderoivia
virtavesiä, järvien rantoja, suoyhdistymiä ym.
• Kehityssuunta uusi kansallinen lisätieto

70 toimenpide‐ehdotusta
Asiantuntijaryhmiltä jatkotyön avuksi:
Miten luontotyyppien tilaa voidaan parantaa?

1. Maankäyttö, luonnonvarojen käyttö & ympäristön tilan parantaminen
2. Suojelu, hoito & ennallistaminen
3. Tutkimus, seuranta, tietojärjestelmät, koulutus & viestintä

Luontotyyppien punainen kirja 2018
Yli 1 000 sivun tietopaketti
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. ‐
Suomen ympäristö 5/2018
Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet
Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset
• Molemmat osat verkkojulkaisuina
• Osa 1 myös painettuna
• Osa 1 pyritään julkaisemaan myös
englanniksi
• Hankkeen verkkosivut
http://www.ymparisto.fi/fi‐
FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uh
analaisuus

Perinnebiotoopit (Vårdbiotoper):
uhanalaisin luontotyyppiryhmä
•
•
•
•
•
•

•
•
•

12 ryhmää (esim. kedot, tulvaniityt, hakamaat)
40 luontotyyppiä (mm. heinäkedot, pienruohotulvaniityt, havupuuhaat),
joista 38 äärimmäisen uhanalaisia (CR).
Vain heinänummet ja varpunummet erittäin uhanalaisia (EN).
<100 hehtaaria: pienruohonummet, kalkkivaikutteiset kalliokedot,
kangaskedot, kalkkivaikutteiset kosteat niityt, sisävesien
hapsiluikkarantaniityt, merenrannikon suolamaalaikut ja lehdesniityt.
Kansainväliseksi vastuuluontotyypiksi nimetyt maankohoamisrannikon
merenrantaniityt ainoat, joilla hoidettu ala kasvanut edellisestä arvioinnista.
Uhanalaistumisen syynä ovat maatalouden muutos: umpeenkasvu
laidunnuksen ja niiton loputtua, pellonraivaus ja metsittäminen. Rannoilla
myös vesirakentaminen, ruoppaukset ja rehevöityminen ovat
merkittävimpiä syitä perinnebiotooppien hädänalaiseen tilaan.
uhkia kiihtyvä umpeenkasvu, rehevöityminen ja rakentaminen
Perinnebiotooppien säilyminen edellyttää oikeanlaista jatkuvaa hoitoa.
Ympäristökorvauksella hoidetaan nykyisin jo noin 30 000 hehtaaria erilaisia
niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia sekä varsinkin merenrantaniittyjä.

Järven‐ ja joenrantaniityt sötvattensstrandängar
Järven‐ ja joenrantaniityt
Kriteeri
Etelä‐Suomi
Pohjois‐Suomi
Koko Suomi

Vanha
luokka
Kokonaisarvio 2008
CR
EN
CR
EN
CR
EN

Luokan
muutoksen syy:
arvioinnin
menetelmän
muutos

P‐Suomi: 20
ha ja 27
kohdetta

• järvien, jokien ja purojen laakeilla rannoilla,
pääosin laidunnettuja tai niitettyjä heinä‐ ja
ruohovaltaisia alueita.
• Kasvillisuus muodostaa rannan suuntaisia
vyöhykkeitä korkeuden, suojaisuuden ja maaperän
mukaan.
• Rantavoimat, etenkin vedenpinnan vaihtelu ja jään
liike, säätelevät rantaniittyjen säilymistä. ‐
luonnonniityistä laajennettu
• sarat, heinät, vihvilät ja kosteikkoruohovartiset
• Edustavimmilla rantaniityllä ei ojitusta, ruovikkoa
tai vieraslajeja.
• pääosin laidunnettuja ja niitetyt rantaniityt ovat
hyvin harvinaisia.
• Joitain kohteita saatu uudelleen hoitoon
Koko maa: noin 1150 ha (562 kohdetta)

Järven‐ ja joenrantaniityt

Heli Jutila

Sisävesien hapsiluikkarantaniityt
nålsävrika sötvattensstrandängar
Sisävesien hapsiluikkaniityt

Kriteeri
Etelä‐Suomi
Pohjois‐Suomi
Koko Suomi

Vanha
Kokonaisa luokka
rvio
2008
CR
DD
DD
DD
CR
DD

Luokan muutoksen
syy: arvioinnin
katsottiin Etelä‐
Suomen osalta olevan
mahdollista

• Huonosti tunnettu ja hyvin harvinainen
rantaniittytyyppi, joka muodostaa vain 0,9 %
järven‐ ja joenrantaniityistä.
• Matala (alle 10 cm korkea) vesirannan yläosan ja
maarannan alaosan .
• Hapsiluikkayhdyskunnat mukaan lukien
mutayrttikasvillisuus
• Rantaleinikki‐tulvakonnanliekoyhdyskunnat
• Fiskarsissa, Pirkanmaalla, Oulujärven ja
Kemijoen rannoilla; kohteista kaksi
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita
• Ollut yleinen kun rantoja laidunnettiin paljon.
• Tiedossa 5 ha; Arvio tyypin kokonaisalasta
vuonna 2018 n. 10 ha. V. 1960 arvio yli 400 ha.

Konnanlieko
(Lycopodiella
inundata)

Mutayrtti (Limosella aquatica)

Kasvillisuustyypin luonnehtijoita

Hapsiluikka (Eleocharis acicularis)

Rantaleinikki (Ranunculus reptans)

Sisävesien järvikorte‐ ja –
kaislarantaniityt (Sävrika sötvattensstrandängar)
Sisävesien järvikorte‐ ja ‐
kaislarantaniityt (SvJKkRnNi)

Kriteeri
Etelä‐Suomi
Pohjois‐Suomi
Koko Suomi

Vanha
Kokonaisa luokka
rvio
2008
CR
DD
CR
DD
CR
DD

Luokan muutoksen
syy: Arvioinnin
katsottiin olevan
mahdollinen, vaikka
kohteita on vähän.

• v. 2008 arvioinnissa luikka‐ ja kaislarantaniityt
• jokien ja järvien vesirannalla
• Järvikorte‐, järvikaisla‐ ja
rantaluikkayhdyskunnat, jotka ovat perinteisessä
käytössä viimeisen 30 v aikana.
• kapea‐ ja leveäosmankäämi, isosorsimo, piuru
• vähän uhanalaisia kasvilajeja,
• merkittävä kahlaajille, perhosille ja suorasiipisille
• 15 % sisävesien rantaniittyperinnebiotoopeista.
• V. 2018 n. 170 ha ja v. 1960 n. 6 660 ha:
vähenemä 97 %
• Pohjois‐Suomessa tulvaniittyihin luettavia
järvikorte‐ ja kaisla‐ sekä luikkakasvustoja.

Sisävesien järvikorte‐ ja –kaislarantaniitty,
joenrantaniitty Ahlainen, Pori 22.7.2018. Heli Jutila.

Sisävesien suursararantaniityt
Sisävesien suursararantaniityt

Kriteeri
Etelä‐Suomi
Pohjois‐Suomi
Koko Suomi

Vanha
Kokonaisa luokka
rvio
2008
CR
EN
CR
VU
CR
EN

Högstarrdominerade sötvattensstrandängar
Luokan muutoksen syy:
Suursararantaniityt
ovat aiemmin arveltua
harvinaisempia ja
menetelmän
muutoskin vaikuttaa.

• järvien ja jokien rantaniityistä yleisimpiä: n. 390
ha, 34 % kaikista sisävesien
rantaniittyperinnebiotoopeista.
• valtalajeja ovat jouhisara (Carex lasiocarpa),
pullosara (C. rostrata), viiltosara (C. acuta),
vesisara (C. aquatilis), piukkasara (C. elata),
luhtasara (C. vesicaria), mätässara (C. cespitosa)
ja tupassara (C. nigra subsp. juncella).
• laidunnettu tai niitetty; Hoitamattomana
muuttuu luhtasuoksi
• Arvio vähenemästä 1960‐l.:lta 98%
• vähentäneet vesien säännöstely,
vesirakentaminen ja ojitukset, jotka aiheuttavat
rantaniittyjen pensoittumista ja metsittymistä.

Sisävesien suursararantaniittyä, osin niitetty, Helkala,
Luhdanjokivarsi, Lahti 11.9.2016. Heli Jutila

Sisävesien matalakasvuiset vihvilä‐, heinä‐ ja
sararantaniityt
Lågväxta tåg‐, gräs‐ och starrdominerade sötvattensstrandängar
Sisävesien matalakasvuiset vihvilä‐,
heinä‐ ja sararantaniityt

Kriteeri
Etelä‐Suomi
Pohjois‐Suomi
Koko Suomi

Ei luokkamuutosta.

Vanha
Kokonaisa luokka
rvio
2008
CR
CR
CR
CR
CR
CR

• järvien ja jokien rantaniittyjä, joita luonnehtivat
rönsyrölli(Agrostis stolonifera), jokapaikansara
(Carex nigra), rantanätkelmä (Lathyrus
palustris), vihvilät (Juncus spp.), luhtarölli
(Agrostis canina), luhtakastikka (Calamagrostis
neglecta), harmaasara (C. canescens) ja
hernesara (C. viridula).
• tuoreita jokapaikansara‐ketohanhikki‐
valkoapilaniittyjä (C. nigra, Argentina anserina,
Trifolium repens) sekä ylärannan kuivia
lampaannataniittyjä (Festuca ovina) ja
jäkkiniittyjä (Nardus stricta).
• soistuvia mm. luhtavillan (Eriophorum
angustifolium) ja nurmilauhan (Deschampsia
cespitosa) luonnehtimia rantaniittyä.

Sisävesien matalakasvuiset vihvilä‐,
heinä‐ ja sararantaniityt
• keskivesitason yläpuolella
koko geolitoraalissa
• n. 31 % kaikista sisävesien
rantaniittyperinnebiotoo‐
peista.
• paikoitellen lähes koko
maassa.
• V. 2016 arviolta noin 170–
350 ha (112 kohdetta).
• eniten Satakunnassa (91
ha) ja Pirkanmaalla (48 ha);
Pohjois‐Suomessa vain 2
ha.
• V. 1960 17 760 ha,
vähenemä 98 %.
Suolijärven matalakasvuinen vihvilä‐, heinä‐ ja
• V. 1860 arvio 209 560 ha

sararantaniitty, Tuulos, Hämeenlinna, 2.10.2016.
Heli Jutila.

Storsjöträsketin matalakasvuinen vihvilä‐, heinä‐ ja
sararantaniitty, Kristiinankaupunki.
Hanna Hakamäki.

Sisävesien korkeakasvuiset rantaniityt
Sisävesien korkeakasvuiset
rantaniityt

Kriteeri
Etelä‐Suomi
Pohjois‐Suomi
Koko Suomi

Vanha
Kokonaisa luokka
rvio
2008
CR
EN
CR
VU
CR
EN

Högväxta sötvattensstrandängar
Luokan muutoksen syy:
Korkeakasvuiset
rantaniityt ovat aiemmin
arveltua harvinaisempia
ja menetelmän
muutoskin vaikuttaa.

P‐Suomessa
vain 3 ha

• ruokohelpiyhdyskunnat (Phalaroides
arundinacea), viita‐ ja korpikastikkayhdyskunnat
(Calamagrostis canescens, C. phragmitoides),
luhtakastikkayhdyskunnat (C. neglecta),
luhtavilla‐kurjenjalkayhdyskunnat (Eriophorum
angustifolium ‐ Comarum palustre),
tuoksumaarianheinävaltaiset (Hierochloë
odorata) rantaniityt, mesiangervovaltaiset
(Filipendula ulmaria) rantaniityt,
nurmilauhavaltaiset (Deschampsia cespitosa)
rantaniityt, ojasorsimoyhdyskunnat (Glyceria
fluitans) sekä korpikaislayhdyskunnat (Scirpus
sylvaticus).
• N. 20 % kaikista sisävesien
110–230 ha sisävesien rannoilla (kohteita 81 kpl)
rantaniittyperinnebiotoopeista.

Fleiviikin korkeakasvuinen
luhtakastikkavaltainen rantaniitty, Pori.
Heli Jutila.

Arvokkaita perinnebiotooppeja Hämeessä ja Pohjanmaalla
•
•
•
•
•
•

Kalliokedot: Retulansaaren keto
Kangaskedot: Rengon Lassilan keto.
Tuoreet pienruohoniityt: Lammin Evon Mustajärvi.
Kosteita ruoho‐ ja heinäniittyjä
Metsälaidun: Lammin Sajaniemen lehto.
Sisävesin rantaniittyperinnebiotooppi: Hauhon Hahkialan
kartano.
• Etelä‐Pohjanmaan ja Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaat
perinnemaisemat: Kristiinankaupungin Kiilin keto ja niitty,
Korsnäs Yttre Utstenarna metsälaidun, Mustasaari Stora
Långraden keto, nummi ja merenrantaniitty
• Kristiinankaupungissa arvokasta tuoretta ja kuivaa niittyä mm.
Tiilitehtaanmäki

Metsät (skogar): toiseksi uhanalaisin luontotyyppimme
•
•
•
•
•

•
•

Suomen 40 metsäluontotyypistä 76 % on uhanalaisia (1750‐luvulle
verrattuna). Silmälläpidettäviksi metsäluontotyypeistä arvioitiin 21 %, ja yksi
luontotyyppi jäi puutteellisesti tunnetuksi.
Nuorissa metsissä kuolleen puun ja järeiden puiden määrät ovat vähentyneet
murto‐osaan verrattuna metsäpalon tai myrskyn jälkeen luontaisesti
syntyneisiin metsiin.
Vanhat metsät puolestaan ovat uhanalaistuneet niiden pinta‐alan
vähenemisen seurauksena.
Myös karujen kasvupaikkojen metsien pinta‐ala on pienentynyt
rehevöitymisen vuoksi. Lyhyellä aikavälillä heikentymistä on tapahtunut
lähinnä lehtipuuvaltaisissa metsissä.
Lehtoluontotyypeistä uhanalaisimpia kynäjalavalehdot ja tuoreet
runsasravinteiset lehdot. Uhanalaistumisen syinä ovat mm. lehtojen raivaus
peltomaiksi ja kuusettuminen. Tulevaisuuden uhkina taudit, kuten
saarnensurma ja hollanninjalavatauti.
Uhanalaisten metsäluontotyyppien ekologisesti hyvälaatuiset esiintymät tulisi
turvata.
Erityisen kiireellistä on säilyttää vanhoja metsiä (ja puuyksilöitä), koska niiden
palauttaminen ennalleen esimerkiksi luonnonhoidon keinoin on mahdotonta.

Uhanalaisia metsätyyppejä Hämeessä
•
•

•

Tyypillisiä kynäjalava‐, pähkinälehdot ja tuoreet runsasravinteiset lehdot
esim. Retulansaaressa ja Vanajaveden rannalla, Hattelmalanharjulla ja
Aulangonjärven itäpuolella.
Lehtokeskuksen alueella tuoreita runsasravinteisia lehtoja tavataan muuta
maata enemmän. Näitä löytyy esim. Hattelmalanharjulta, Aulangolta
(luonnonsuojelualueen ja Sibeliuksen Metsän lehdot), Hattulan Sattulasta
(saniaislehto).
Harjumetsät: Ahvenisto

Itämeren rannikon luontotyypit kolmanneksi
uhanalaisimmat (Östersjökusten)
•
•

•

•

45 luontotyyppiä, joista 58 % uhanalaisia ja
15 % silmälläpidettäviä. 27 % arvioitiin
säilyviksi.
Esim. Itämeren hiekkarannat (EN),
variksenmarjadyynit (CR),
maankohoamisrannikon metsien
kehityssarjat (EN)
Merkittävimmät uhanalaistumiseen
johtaneet syyt ovat Itämeren
rehevöitymisestä ja ilmakehän
rehevöittävästä laskeumasta aiheutunut
rantojen umpeenkasvu, rakentaminen sekä
suosituilla virkistysalueilla kasvillisuuden
kuluminen.
Tulevaisuuden uhkissa ilmastonmuutoksen
vaikutukset nousevat jo rehevöitymisen
rinnalle, ja vieraslajeista etenkin
kurtturuusun leviäminen on kasvava uhka
monenlaisille rantaluontotyypeille.

Sisävesi‐ ja rantaluontotyyppien uhanalaisuus
•
•

•
•

•

•

(sötvatten och stränder)
59 tyyppiä (yhdistelmiä): 20 % uhanalaisia
Järvien ja jokien luokittelussa sovellettiin järvien
tapaan vesienhoidon pintavesityypittelyä (Pilke
2012) Uhanalaistumisen syinä vesien
rehevöityminen ja likaantuminen,
vesirakentaminen, ojitukset ja
metsätaloustoimenpiteet sekä
rantarakentaminen
Uhanalaisimpia lähteiköt ja virtavedet (44%)
Löytynlähde
Esimerkkejä uhanalaisista luontotyypeistä:
Runsasravinteiset järvet (EN), lähteiköt (VU),
suuret savimaiden joet (CR)
Kuvattiin uutena 17 järvien ja jokien
rantaluontotyyppiä: valtaosa
rantaluontotyypeistä jäi kuitenkin luokkaan
puutteellisesti tunnetut (DD: 60%)
Uhanalaiseksi arvioitiin järvien hiekka‐ ja
hietarannat (VU; E‐S: EN, P‐S NT)
Iso‐Roineen Luotian ranta

Järviluontotyypit ja niiden
luokittelukriteerit

Virtavesien luontotyypit

Rantojen luontotyypit

Sisävesien uhanalaisuus

Itämeri
• kuvattiin yhteensä 42 luontotyyppiä, joista 10 arvioitiin
uhanalaisiksi ja 4 silmälläpidettäviksi.
• Yhtä monta eli 14 luontotyyppiä jäi kuitenkin vielä
puutteellisesti tunnetuiksi, joten vedenalaisen tiedon
tasossa riittää yhä parannettavaa.
• Rehevöityminen on edelleen Itämeren vedenalaisiin
luontotyyppeihin kohdistuvista uhkista laaja‐alaisin.

Suoluontotyyppien uhanalaisuus
myrmarker

•
•
•

•
•

69 tyyppiä arvioitiin: 57 % uhanalaisia
Suotyypit ja suoyhdistymätyypit
Uhanalaistumisen syinä ojitus,
pellonraivaus ja metsien uudistamis‐ ja
hoitotoimet
Esimerkkejä uhanalaisista
luontotyypeistä:
Hämeessä uhanalaisia soiden
luontotyyppejä varsinkin lehtokorvet
sekä ruoho‐ ja heinäkorvet.
Kaivostenojan lehto‐ ja
korpikokonaisuuden alueella on
arvokkaita korpia, kuten lehtokorpia,
ruoho‐ ja heinäkorpia.

Poutunsuo

Kaivostenoja

Muut luontotyypit
• Tunturiluontotyypeistä (53) runsas kolmannes
(38 %) oli uhanalaisia. Kallioiden ja kivikoiden
uhanalaistuminen on ollut
• vähäisempää kuin useimpien muiden
luontotyyppien: 44 arvioidusta kallio‐ ja
kivikkotyypistä neljännes (25 %) oli
uhanalaisia.

Kiitos!
Heli.jutila@vesiensuojelu.fi

